
Projeto nº 012644

DATA DE EXECUÇÃO:
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SÍNTESE DO PROJETO E OBJETIVOS

Face à necessidade de melhorar continuamente a resposta às necessidades do 

cidadão e com a preocupação da melhoria contínua na gestão do serviço de 

emergência médica e, consequentemente, na sua missão, o INEM, de acordo 

com o diagnóstico para a sua atividade operacional e estratégica, pretende 

desenvolver um sistema de Telemedicina, Georreferenciação e Gestão de Meios.

O projeto TeleGEOM visa o desenvolvimento de soluções de telemedicina, 

georreferenciação e gestão de meios na emergência médica pré-hospitalar, 

baseado numa arquitetura modular e com interfaces protocolares uniformizadas 

e seguras que permitirão a integração com outros instrumentos e ferramentas 

disponíveis nos CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) e meios de 

emergência médica do SIEM (Sistema Integrado de Emergência Médica).

908.918,72€

391.289,51€

517.629,21€

Montante de despesas
elegíveis globais

Apoio
Financeiro Nacional

Apoio Financeiro
da EU

TeleGEOM: TELEMEDICINA, GEORREFERENCIAÇÃO E GESTÃO DE MEIOS

MEDIDA #124 SIMPLEX+ COM A DESIGNAÇÃO GEO INEM

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

Lisboa (100%)

ONDE?
Portugal

O QUÊ?
Soluções de Telemedicina,
Georreferenciação e Gestão de Meios

?

A implementação de registos informatizados nos meios permitirá ao nível da georreferenciação saber a todo o momento a 

localização exata dos meios, a sua velocidade, os seus consumos e o seu estado operacional, o que, por sua vez, é uma 

vantagem enorme para quem gere os meios no CODU, beneficiando o cidadão da evidente melhoria na prestação do 

socorro.

Para além disso, estes sistemas articulados numa gestão global de cada ocorrência onde seja possível obter informação 

clínica para os médicos do CODU vinda diretamente dos meios, com a integração da Telemedicina, fornecerão 

importantes dados clínicos, fundamentais para uma tomada de decisão segura dos protocolos de atuação a implementar 

e para melhoria da articulação entre os diversos níveis assistenciais.

APOIO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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