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Procedimentos a adotar para a inserção do Serviço Operacional na plataforma do 

Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses 

 

No âmbito da implementação do RNBP – Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses -, 

aplicado à Região através da Lei 48/2009, de 4 de Agosto, foram atribuídas ao Serviço Regional de 

Proteção Civil, como entidade responsável na Região, as operações de recolha, registo, alteração, 

consulta e utilização de dados do RNBP. 

Neste sentido, o SRPC-IP,RAM, através da Inspeção Regional de Bombeiros, que coordenou todo 

o processo do RNBP, verificou alguns constrangimentos no processo de gestão e introdução do 

Serviço Operacional na plataforma do RNBP. Para que este processo fosse adequado à nossa 

realidade e exequível do ponto de vista dos elementos das corporações de bombeiros, foram criados 

procedimentos específicos para o registo e inserção destes dados na plataforma do RNBP. Estes 

procedimentos, instituídos pela IRB, visam assegurar que todas as Corporações de Bombeiros da 

R.A.M procedam do mesmo modo na elaboração dos documentos para inserção do Serviço 

Operacional, garantindo assim a fiabilidade da informação introduzida no sistema. 

Assim, a Norma de Execução Permanente Nº 01/2013 vem estabelecer os procedimentos 

necessários e indispensáveis à inserção do Serviço Operacional dos Bombeiros na plataforma do 

Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses, tarefa da responsabilidade do comandante 

do Corpo de Bombeiros. 

Os procedimentos a seguir discriminados, para a introdução do Serviço Operacional na 

plataforma do RNBP, são mandatórios. 
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Procedimentos para a elaboração e registo do Serviço Operacional 

 

1. Recolha da informação necessária para a preparação do Serviço Operacional: 

• Piquetes Voluntários (Bombeiros Voluntários); 

• Profissionais de Piquete em regime Voluntário (Bombeiros Profissionais); 

• Instrução Adquirida e Ministrada (Bombeiros Voluntários e Profissionais); 

• Formação Ministrada (Atividade desenvolvida na qualidade de formador credenciado 

pela ENB, ao serviço do SRPC,IP-RAM); 

• Reforço Voluntário (Bombeiros Voluntários); 

• Profissionais em Reforço de Piquete em regime Voluntário (Bombeiros Profissionais); 

• Informação e Sensibilização (Bombeiros Voluntários e Profissionais); 

• Vistoria Técnica (Bombeiros Voluntários e Profissionais); 

• Formatura Geral (Bombeiros Voluntários e Profissionais). 

 

A informação anteriormente referida é fundamental para a elaboração do “Ficheiro de Gestão 

do Serviço Operacional”, pelo que este tipo de dados deverão ser registados e do conhecimento do 

responsável pelo RNBP do respetivo Corpo de Bombeiros.      

 

2. Preenchimento do Ficheiro Excel de Gestão do Serviço Operacional  

 

Foram criados para o efeito dois tipos de ficheiros: 

• Gestão do Serviço Operacional - Elementos Profissionais 

• Gestão do Serviço Operacional - Elementos Voluntários 

 

2.1. Preenchimento do Ficheiro de Gestão do Serviço Operacional  

2.1.1. Procedimentos - Elementos Profissionais 

 O ficheiro de Gestão do Serviço Operacional dos elementos Profissionais contém quatro 

separadores:  
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•           Separador do Serviço Profissional 

Neste separador deverá ser preenchido: 

o Turno laboral dos elementos profissionais (“Turno Profissional - Escala”) das 

corporações (este preenchimento é opcional, visto não contribuir para o S.O. 

voluntário do elemento; no entanto, as corporações podem usar este separador para 

controlo interno). 

o Instrução Adquirida e Ministrada (“Instrução Adquirida – 21” e “Instrução Ministrada 

– 22”), este campo deve ser sempre preenchido quando os elementos têm horas de 

instrução ao longo do turno profissional. As horas de instrução do turno profissional 

irão entrar no RNBP como horas do Serviço Operacional do Grupo – 

“Formação/Instrução”. 

o Formação Ministrada (“Formação Ministrada – 23”), este campo deve ser sempre 

preenchido quando os elementos têm horas de formação ministrada (atividade 

desenvolvida na qualidade de formador credenciado pela ENB) ao longo do turno 

profissional. As horas de formação ministrada no turno profissional irão entrar no 

RNBP como horas do Serviço Operacional do Grupo – “Formação/Instrução”.  

Quanto às horas de Formação Adquirida, estas entrarão diretamente no cadastro do 

bombeiro. Assim, quando adicionarmos o curso (Inserir Curso - Cadastro), estas horas 

também irão constar no RNBP como horas do Serviço Operacional do Grupo – 

“Formação/Instrução”. 

 

•           Separador do Serviço em regime Voluntário – Elementos Profissionais 

o Piquete em regime voluntário dos elementos profissionais das corporações (“Piquete 

em regime voluntário - Escala”), este preenchimento é obrigatório, visto estas horas 

contribuírem para o S.O. voluntário do elemento. Terão que ser introduzidos todos os 

piquetes em regime de voluntário para que constem as horas do serviço operacional 

do Grupo – “Socorro, Simulacro e Piquete”.  

o Instrução Adquirida e Ministrada (“Instrução Adquirida – 21” e “Instrução Ministrada 

– 22”), este campo deve ser sempre preenchido quando os elementos têm horas de 
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instrução ao longo do piquete em regime voluntário. As horas de instrução irão 

entrar no RNBP como horas do Serviço Operacional do Grupo – 

“Formação/Instrução”. 

o Formação Ministrada (“Formação Ministrada – 23”), este campo deve ser sempre 

preenchido quando os elementos têm horas de formação ministrada (atividade 

desenvolvida na qualidade de formador credenciado pela ENB) ao longo do piquete 

em regime voluntário. As horas de formação ministrada irão entrar no RNBP como 

horas do Serviço Operacional do Grupo – “Formação/Instrução”.  

Quanto às horas de Formação Adquirida, estas entrarão diretamente no cadastro do 

bombeiro. Assim, quando for adicionado o curso (Inserir Curso - Cadastro), estas 

horas também irão entrar no RNBP como horas do Serviço Operacional do Grupo – 

“Formação/Instrução”. 

 

•           Separador do Reforço – Toque de Sirene 

o Este separador foi criado para os casos em que os elementos são convocados para 

reforço da corporação ou que, ao longo do seu turno (profissional ou voluntário) 

sejam “forçados” a cumprir algum tempo para além do horário pré-definido. Assim, 

será neste separador que esta informação deverá constar. 

Exemplo 1: Um elemento que tem o piquete voluntário das 20:00 às 08:00 (noturno) 

e por volta das 7:45 sai em ocorrência, voltando ao quartel às 9:00, terá que ser 

registado no reforço voluntario o tempo de 1 hora (fez uma hora a mais do que o 

previsto) para que este conste do Serviço Operacional do Grupo – “Socorro, Simulacro 

e Piquete”. 

Para o elemento profissional em turno laboral em que esta situação ocorra, o tempo 

de reforço poderá ou não constar do Serviço Operacional, ou seja: - se o elemento 

for remunerado por parte da Associação pelo tempo a mais que trabalhou, este não 

irá entrar no S.O. Se, por sua vez, o elemento não for remunerado e quiser 

preencher o S.O com as horas de reforço, também poderá faze-lo, desde que sejam 

realmente contadas como horas de serviço voluntário.  
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O reforço será registado de duas formas: 

- “Reforço Turno Profissional” - quando os elementos são remunerados (não entram 

no serviço operacional); 

- “Reforço em Regime Voluntário” – quando os elementos fazem este reforço em 

regime voluntário, terão que ser introduzidos todos os reforços em regime de 

voluntário para que conste das horas do serviço operacional do Grupo – “Socorro, 

Simulacro e Piquete”. 

 

Entrarão no Serviço Operacional apenas as horas de “Reforço em regime de 

voluntário”.  

 

•           Separador do Resumo do mês 

 

O separador do Resumo do mês dá-nos toda a informação relativa ao mês em questão, 

orientando-nos relativamente ao Nº de horas cumpridas pelos elementos em relação a: 

  - Turnos Profissionais (não são introduzidos no serviço operacional); 

  - Piquetes em Regime de Voluntário; 

 - Reforço (Profissional e Voluntário, sendo que o reforço em turno profissional 

também não entra no serviço operacional); 

  - Instrução Ministrada e Adquirida (são introduzidas no serviço operacional, quer 

sejam em regime voluntário quer em turno profissional); 

  - Formação Ministrada (são introduzidas no serviço operacional, quer sejam em 

regime voluntário quer em turno profissional). 
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2.1.2. Procedimentos - Elementos Voluntários 

 

O ficheiro de Gestão do Serviço Operacional dos elementos Voluntários contém três 

separadores:  

 

•           Separador do Serviço Voluntário – Elementos Voluntários 

o Piquete voluntário dos elementos das corporações (“Piquete voluntário - Escala”). 

Este preenchimento é obrigatório, visto estas horas contribuírem para o S.O. do 

elemento. Terão que ser introduzidos todos os piquetes para que constem das horas 

do serviço operacional do Grupo – “Socorro, Simulacro e Piquete”.  

Uma vez que as ocorrências (saídas em socorro efetuadas pelos elementos) irão 

entrar no S.O. dos bombeiros voluntários, é necessário, apenas nos casos dos 

elementos que são voluntários, descontar ao tempo de piquete as horas das 

ocorrências que esses mesmos elementos intervieram durante o piquete, pelo facto 

de esse tempo já entrar no S.O. como ocorrência diretamente através do IF-FIRE.  

Este processo se não for devidamente efetuado, irá duplicar as horas de S.O, pelo 

que se solicita alguma atenção a este pormenor. 

 

Este procedimento será registado da seguinte forma: 

No campo “Serviços/Ocorrências – IF-FIRE” do separador do Serviço Voluntário, serão 

colocados os tempos de serviços efetuados pelo elemento enquanto esteve de 

piquete em determinado dia, e o ficheiro automaticamente calcula as horas que 

deverão ser registadas posteriormente nas “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE. 

Será através do software do IF-FIRE que se irão apurar as horas de empenho em 

ocorrências para se descontar ao piquete (VER EXPLICAÇÕES DE COMO RETIRAR A 

INFORMAÇÃO DO IF-FIRE NO PONTO 3 – IF-FIRE). 

 

Atenção: As horas de “PIQUETE VOLUNTÁRIO - RNBP” deverão ser introduzidas 

como “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE. 
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o Instrução Adquirida e Ministrada (“Instrução Adquirida – 21” e “Instrução Ministrada 

– 22”). Este campo deve ser sempre preenchido quando os elementos têm horas de 

instrução.  

Sempre que um elemento faça horas de instrução adquirida ou ministrada durante o 

período de piquete voluntário, à semelhança do que acontece com as ocorrências, 

também estas terão que ser descontadas do piquete.  

 

Este procedimento será registado da seguinte forma: 

No campo “Instrução Adquirida” e “Instrução Ministrada” do separador do Serviço 

Voluntário, serão colocadas as horas de instrução efetuadas pelo elemento enquanto 

esteve de piquete em determinado dia, e o ficheiro automaticamente calcula as horas 

que deverão ser registadas posteriormente nas “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE. 

As horas de instrução adquirida/ministrada irão entrar no RNBP como horas do 

Serviço Operacional do Grupo – “Formação/Instrução”. 

 

Atenção: As horas de “INSTRUÇÃO ADQUIRIDA E MINISTRADA” deverão ser 

introduzidas como “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE. 

 

o Formação Ministrada (“Formação Ministrada – 23”). Este campo deve ser sempre 

preenchido quando os elementos têm horas de formação ministrada (atividade 

desenvolvida na qualidade de formador credenciado pela ENB) ao longo do piquete.  

Sempre que, um elemento cumpra horas de formação ministrada durante o período 

de piquete, à semelhança do que acontece com a instrução, também estas terão que 

ser descontadas do piquete.  

 

Este procedimento será registado da seguinte forma: 

No campo “Formação Ministrada” do separador do Serviço Voluntário, serão 

colocadas as horas de formação ministrada efetuada pelo elemento enquanto esteve 

de piquete em determinado dia, e o ficheiro automaticamente calcula as horas que 

deverão ser registadas posteriormente nas “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE. 
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As horas de “FORMAÇÃO MINISTRADA” irão entrar no RNBP como horas do Serviço 

Operacional do Grupo – “Formação/Instrução”. 

 

Quanto às horas de Formação Adquirida, estas entrarão diretamente no cadastro do 

bombeiro, quando adicionado o curso (Inserir Curso - Cadastro); estas horas também 

irão entrar no RNBP como horas do Serviço Operacional do Grupo – 

“Formação/Instrução”. 

 

Atenção: As horas de “FORMAÇÃO MINISTRADA” deverão ser introduzidas como 

“COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE. 

 

•           Separador do Reforço – Toque de Sirene 

o Este separador foi elaborado para os casos em que os elementos são convocados para 

reforço da corporação ou a fazer algum tempo para além do horário pré-definido. 

Assim, será neste separador que esta informação deverá constar. 

Para os elementos voluntários este separador irá funcionar exatamente da mesma 

forma que o separador do Serviço Voluntário, isto é, serão descontadas às horas de 

reforço, as horas de ocorrências em que esses mesmos elementos intervieram, pelo 

facto de esse tempo entrar no S.O. como ocorrência, diretamente através do IF-FIRE.  

Este processo se não for devidamente efetuado, irá duplicar as horas de S.O, pelo 

que se solicita alguma atenção a este pormenor. 

 

Este procedimento será registado da seguinte forma: 

No campo “Serviços/Ocorrências – IF-FIRE” do separador do Reforço, serão colocados 

os tempos de serviços efetuados pelo elemento enquanto esteve de reforço em 

determinado dia, e o ficheiro automaticamente calcula as horas que deverão ser 

registadas posteriormente nas “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE, como reforço. 

Será através do software do IF-FIRE que se irão recolher as horas de empenho em 

ocorrências para se descontar ao reforço (VER EXPLICAÇÕES DE COMO RETIRAR A 

INFORMAÇÃO DO IF-FIRE NO PONTO 3 – IF-FIRE). 
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Atenção: As horas de “REFORÇO” deverão ser introduzidas como “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE. 

 

•           Separador do Resumo do mês 

O separador do Resumo do mês dá-nos toda a informação relativa ao mês em questão, 

orientando-nos relativamente ao Nº de horas cumpridas pelos elementos em relação: 

  - Piquetes; 

 - Reforço; 

 - Instrução Ministrada e Adquirida; 

  - Formação Ministrada.  

 

3. Registo no IF-FIRE    

3.1. Retirar horas de serviço/ocorrências do IF-FIRE dos elementos do CB: 

o  Aceder ao software IF-FIRE; 

o  Separador “BOMBEIROS” => “Consulta de Bombeiros” => “Estatísticas de 

Bombeiros”; 

o Na funcionalidade “Estatísticas de Bombeiros” definir: 

- Diário ou entre datas (vai depender do turno diário ou noturno); 

- Ano em curso; 

- Mês em curso; 

- Dia em análise (no caso de a pesquisa ser feita diariamente), ou dias em 

análise (no caso de ser entre datas). 

- Tipo – será “Duração H:”, que dará exatamente o número de horas que o 

elemento efetuou no período em analise.  

 

Atenção: Este procedimento terá que ser executado para cada um dos elementos voluntários da 

corporação, no dia em que efetuarem serviço.   
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3.2. Introduzir as “COMPARÊNCIAS” no software IF-FIRE 

3.2.1. Lista de Comparências 

 

COMPARÊNCIAS 

 

CÓDIGOS RNBP 

Piquete Voluntário 10 

Profissionais Piquete de regime Voluntário 10 

Reforço Voluntário 10 

Profissionais em Reforço de Piquete em regime Voluntário 10 

Instrução Adquirida 21 

Instrução Ministrada 22 

Formação Ministrada 23 

Informação e Sensibilização 30 

Vistoria Técnica 40 

Formatura Geral 10 

 

Estas são as comparências que deverão ser registadas no software IF-FIRE, a lista e os códigos já 

estão adicionados à lista de comparências do IF-FIRE. 

 

3.2.2. Como introduzir as “COMPARÊNCIAS” 

o Aceder ao software IF-FIRE; 

o  Separador “BOMBEIROS” => “REGISTO” => “COMPARÊNCIAS”; 

o Na funcionalidade “COMPARÊNCIAS” preencher: 

- cód. Bomb. (número interno do elemento); 

- data (data em que efetuou a comparência); 

- horas e minutos (tempo gasto na comparência); 

- Descrição (escolher o tipo de comparência efetuado). 
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Toda a informação para além dos “serviços/ocorrências” que já fazem parte dos alertas da 

corporação, irão ser registados no software IF-FIRE através das “COMPARÊNCIAS”. 

 

4. Extrair o relatório RNBP do IF-FIRE    

Depois de toda a informação estar inserida no software IF-FIRE, devemos proceder à sua 

extração para inserção na plataforma do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses – 

RNBP. 

4.1. Como extrair o relatório RNBP do IF-FIRE para elementos Profissionais 

4.1.1. Relatório RNBP para elementos Profissionais 

o Aceder ao software IF-FIRE; 

o Separador “BOMBEIROS” => “EXPORTAR PARA RNBP”; 

o Irá aparecer um quadro que deverá ser preenchido da seguinte forma: 

§ “DATA INICIAL” e “DATA FINAL” de acordo com o período que se quer 

extrair (deverá ser mensalmente, portanto a data inicial será sempre 

o dia 1 de cada mês e a data final o ultimo dia do mês); 

§ No campo “EXPORTAR”, para os bombeiros profissionais será a opção 

“APENAS COMPARÊNCIAS” (explicação por ser apenas comparências 

no ponto 6 -Constrangimentos e procedimentos adotados para a 

resolução dos mesmos). 

§ No campo “ESTADO OCORRÊNCIAS”, colocar abertas e fechadas; 

§ No campo “APENAS O QUADRO” não colocar nenhum quadro. 

§ No campo “APENAS O BOMBEIRO”, escolher na lista o elemento de 

quem se quer retirar o relatório.  

 

Atenção: Este procedimento terá que ser executado individualmente para cada um dos elementos 

da corporação.   

 

§ No campo “NOME DO FICHEIRO”, dar o nome do elemento, deixando 

as últimas letras .CSV (formato aceite na plataforma RNBP); 

§ Extrair para CSV e guardar numa pasta. 
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4.2. Como extrair o relatório RNBP do IF-FIRE para elementos Voluntários 

4.2.1. Relatório RNBP para elementos Voluntários 

o Aceder ao software IF-FIRE; 

o Separador “BOMBEIROS” => “EXPORTAR PARA RNBP”; 

o Irá aparecer um quadro que deverá ser preenchido da seguinte forma: 

§ “DATA INICIAL” e “DATA FINAL” de acordo com o período que se quer 

extrair (deverá ser mensalmente, portanto a data inicial será sempre 

o dia 1 de cada mês e a data final o ultimo dia do mês); 

§ No campo “EXPORTAR”, para os bombeiros voluntários será a opção 

“OCORRÊNCIAS E COMPARÊNCIAS” (explicação por ser ocorrências e 

comparências no ponto 6 - Constrangimentos e procedimentos 

adotados para a resolução dos mesmos). 

§ No campo “ESTADO OCORRÊNCIAS”, colocar abertas e fechadas; 

§ No campo “APENAS O QUADRO” não colocar nenhum quadro. 

§ No campo “APENAS O BOMBEIRO”, escolher na lista o elemento que se 

quer retirar o relatório.  

 

Atenção: Este procedimento terá que ser executado individualmente para cada um dos elementos 

da corporação.   

 

§ No campo “NOME DO FICHEIRO”, dar o nome do elemento, deixando 

as últimas letras .CSV (formato aceite na plataforma RNBP); 

§ Extrair para CSV e guardar numa pasta. 

 

4.3. Juntar os relatórios individuais extraídos RNBP  

Num ficheiro igual em formato (.CSV) juntar até ao máximo de 250 linhas o S.O de 

cada um dos bombeiros, juntando os profissionais e voluntários num ficheiro próprio 

para cada um dos casos (Ficheiro S.O – Serviço Profissionais e Ficheiro S.O – Serviço 

Voluntários). 
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5. Introduzir o relatório final na plataforma RNBP 

o  Aceder à plataforma RNBP através do acesso disponível; 

o Funcionalidade “BOMBEIROS”; 

o Importação Serviço Operacional; 

o Escolher ficheiro; 

o Importar 

 

Se a importação for aceite irá surgir a mensagem “SO importado com sucesso”; caso exista 

algum erro com o ficheiro de importação, o RNBP emite uma mensagem de erro, onde indica 

qual a linha do ficheiro de importação e qual o erro que impede a importação do S.O. O erro 

deverá ser revisto e acertado para preceder a nova tentativa de introdução. Em caso de 

dúvidas poderá contactar a IRB. 

 

 

ATENÇÃO: O S.O também poderá ser inserido na própria ficha individual de cada um dos 

bombeiros. 

 

 

 

ATENÇÃO: Deverão ser enviados mensalmente os relatórios totais da extração para RNBP e dos 

ficheiros de gestão do serviço operacional para a Inspeção Regional de Bombeiros, através do 

email garb@procivmadeira.pt. 
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6. Constrangimentos e procedimentos adotados para a sua resolução. 

Ao longo do processo de implementação do RNBP na Região e da frequente troca de informação 

com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, verificaram-se alguns constrangimentos em 

determinadas áreas, nomeadamente na introdução do Serviço Operacional dos elementos dos 

corpos de bombeiros na plataforma do RNBP.  

Não existe a nível nacional um procedimento único para a elaboração e registo destes dados, o 

que tem provocado situações de injustiça e falsas informações relativamente ao cumprimento de 

Serviço Operacional, o que naturalmente se pretende evitar na Região. Assim, e para não haver 

desacertos e injustiças nas horas de S.O., como a duplicação da sua contagem, estes dados terão 

que ser trabalhados anteriormente ao seu registo no IF-FIRE. Para isso, foram criados pela IRB dois 

ficheiros de Apoio à Gestão do Serviço Operacional, um para os bombeiros voluntários e outro para 

os Bombeiros Profissionais. 

• Gestão do Serviço Operacional - Elementos Profissionais 

• Gestão do Serviço Operacional - Elementos Voluntários 

A necessidade da criação destes ficheiros de apoio justificou-se principalmente devido à duplicação 

de horas de S.O. de que os bombeiros iriam ser alvo. Isto é, da informação que será retirada através 

do relatório RNBP (no software IF-FIRE) irão constar as “OCORRÊNCIAS” (anexo 1) e as 

“COMPARÊNCIAS” (anexo 2). Dado que a plataforma RNBP está recetiva exclusivamente ao Serviço 

Voluntário prestado pelos Bombeiros, ao retirarmos o relatório do IF-FIRE, com a opção 

“OCORRÊNCIAS E COMPARÊNCIAS” dos bombeiros, registar-se-ia um conjunto de erros que iriam 

falsear esta informação: 

 

• Bombeiros Voluntários – ao retirarmos o relatório “OCORRÊNCIAS E COMPARÊNCIAS”, o IF-

FIRE irá duplicar as horas de Serviço Operacional. 

o Exemplo: Se um bombeiro faz um Piquete de 10 horas e nesse mesmo piquete o elemento 

saiu em serviço (ocorrência) durante 2 horas, ao retirarmos o relatório de S.O., este irá 

adicionar as 10 horas de piquete com as 2 horas de ocorrências o que dará o total de 12 

horas (irá registar mais 2 horas do que realmente o elemento efetuou). Assim, o ficheiro 

criado “Gestão do Serviço Operacional - Elementos Voluntários”, irá subtrair ao piquete de 

10 horas o tempo gasto em ocorrências, neste caso, as 2 horas. Assim, o registo de 
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“COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE será de 8 horas e não de 10horas (10-2), visto que estas 2 

horas entraram no S.O. como “OCORRÊNCIAS”, deixando de haver a duplicação de horas.  

 

O mesmo acontece para as horas dos restantes dados da lista de Comparências.  

Exemplo: Se um bombeiro faz um Piquete de 10 horas e nesse mesmo piquete o 

elemento efetuou 1 hora de instrução adquirida, ao retirarmos o relatório de S.O., este 

irá adicionar as 10 horas de piquete com a 1 hora de instrução adquirida o que dará o 

total de 11 horas (irá registar mais 1 hora do que realmente o elemento efetuou). Assim, 

o ficheiro criado “Gestão do Serviço Operacional - Elementos Voluntários”, irá subtrair ao 

piquete de 10 horas o tempo gasto em instrução, neste caso a 1 hora. Assim, o registo de 

“COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE será de 9 horas e não de 10horas (10-1), visto que esta 1 

hora entrará no S.O. como “COMPARÊNCIA”, deixando de haver a duplicação de horas.  

 

Visto fazermos esta operação antes da introdução das “COMPARÊNCIAS”, ao retirar o 

relatório RNBP, para os elementos que são apenas voluntários devemos colocar a 

opção “OCORRÊNCIAS E COMPARÊNCIAS”. 

 

• Bombeiros Profissionais – ao retirarmos o relatório do RNBP do IF-FIRE “OCORRÊNCIAS E 

COMPARÊNCIAS”, o IF-FIRE não irá distinguir quais as ocorrências que o elemento fez em 

regime profissional e em regime de voluntariado, extraindo assim, todas as ocorrências. O 

que iria acontecer seria a contagem de todos os serviços, quer em regime profissional como 

voluntário, falseando assim o Nº de horas voluntarias que o elemento realmente efetuou. 

Não havendo maneira de separar os diferentes tipos de ocorrências (em regime profissional 

e voluntario), o GARB-IRB definiu que para os elementos que sejam profissionais, iriamos 

retirar o relatório RNBP do IF-FIRE apenas com as “COMPARÊNCIAS”, não prejudicando assim 

o Nº de horas obrigatório de S.O., visto entrar na totalidade através das horas de piquetes 

efetuado em regime voluntário. 
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Para os bombeiros profissionais que realizam Serviço Voluntário, será registado no ficheiro 

de “Gestão do Serviço Operacional - Elementos Profissionais” apenas as “COMPARÊNCIAS” 

que efetuam em regime voluntário, sofrendo também a subtração no total de horas do 

piquete as horas das restantes “COMPARÊNCIAS” efetuadas dentro das horas do piquete, 

para evitar a duplicação.  

Exemplo: Se um bombeiro faz um Piquete em regime voluntário de 10 horas e nesse 

mesmo piquete o elemento efetuou 1 hora de instrução adquirida, ao retirarmos o 

relatório de S.O., este irá adicionar as 10 horas de piquete com a 1 hora de instrução 

adquirida o que dará o total de 11 horas (irá registar mais 1 hora do que realmente o 

elemento efetuou). Assim, o ficheiro criado “Gestão do Serviço Operacional - Elementos 

Profissionais”, irá subtrair ao piquete de 10 horas o tempo gasto em instrução, neste 

caso, 1 hora. Assim, o registo de “COMPARÊNCIAS” no IF-FIRE será de 9 horas e não de 

10horas (10-1), visto que esta 1 hora entrará no S.O. como “COMPARÊNCIA”, deixando 

de haver a duplicação de horas.  

 

NUNCA deverão retirar o relatório de S.O dos elementos Profissionais com as 

“OCORRÊNCIAS”, devido ao que já foi referido anteriormente. Do mesmo modo, não deverão 

retirar as horas de ocorrências do piquetes, visto as “OCORRÊNCIAS”, em termos de SO,  não 

contarem para os elementos profissionais. 

 

Assim, para os elementos profissionais deverá ser retirado através do relatório RNBP 

“APENAS COMPARÊNCIAS”. 
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