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Implementação do Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria 
CENTRO-08-0436-FEDER-001011 (id: 1257) 

(ID: 1257) 
Pretende-se com a implementação do Centro Municipal de Operações de Socorro de Leiria - CMOSLeiria 

dotar os serviços de operações de socorro e emergência do concelho, nomeadamente os Bombeiros 

Sapadores de Leiria e as Corporações dos Bombeiros Voluntários de Leiria, Maceira e Ortigosa, de uma 

central comum de comunicações com um sistema integrado de gestão de incidências e meios, 

otimizando a gestão da informação, promovendo a eficácia dos serviços, racionalização de custos de 

operações, comunicação por meios eletrónicos e maior facilidade e celeridade na tomada de decisões 

operacionais e estratégicas das operações de Proteção Civil e Socorro. 

No CMOSLeiria serão implementadas medidas de gestão operacional, com os seguintes objetivos: 

Melhorar os fluxos de informação entre as várias áreas de serviço; Gestão de Ocorrências; Otimização 

da capacidade de Despacho; Gestão operacional de Meios; Mais e melhor informação; Gestão 

Estratégica; Redução de custos de operação; Melhoria na imagem e na qualidade do serviço municipal 

de socorro. Estas serão apoiadas na implementação de funcionalidades a nível da componente 

administrativa (back office), que possibilitarão o desenvolvimento de um eficiente Sistema de Gestão de 

Operacional, bem como a promoção de um futuro serviço de qualidade total. 

Contrato de Financiamento de 09/10/2009. Adenda ao Contrato de 20/12/2010. Adenda ao Contrato de 

05/12/2012. Adenda ao Contrato (POVT) de 03/01/2014. Aprovação de encerramento em 09/02/2016. 

Investimento Total      € 398.637,51 

Investimento Elegível  
  

 € 398.637,51  

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação  
  

 € 338.841,88 

Município de Leiria         € 59.795,63 

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 09-08-2010 
 

Data de conclusão 31-12-2012 
 

 

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Temático 

Valorização do Território, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 
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