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Mensagem do Presidente 

 

Como muitos se recordarão, o ano de 2011 começou com a divulgação de um relatório do Tribunal de 

Contas sobre a gestão do triénio 2007-2009, anterior portanto a este Conselho Diretivo, bastante crítica 

e desfavorável à boa imagem da Instituição. 

 

O Relatório de Atividades de 2011 demonstra, inequivocamente, que o INEM, com a força de cada um 

dos seus colaboradores, soube analisar e acatar as recomendações pertinentes constantes desse 

relatório, corrigir e melhorar. Enfim, em termos comuns, “deu a volta por cima”.  

 

Em 2011 o INEM cresceu, apostou na Qualidade e tornou-se mais Eficiente na gestão dos seus recursos. 

 

O ano de 2012 já começou e com ele novos desafios são-nos lançados, velhos desafios são 

reequacionados e outros tantos permanecem inalteráveis, sempre presentes, sempre exigentes. 

 

Vamos continuar a crescer e a ampliar a nossa capacidade de resposta de emergência médica. Tornar-

nos-emos ainda mais eficazes no cumprimento da nossa Missão. 

 

Vamos continuar a construir e reforçar parcerias com os elementos do Serviço Nacional de Saúde e 

intervenientes do Sistema Integrado de Emergência Médica, garantindo a sustentabilidade da 

Instituição e melhorando a sua eficiência. 

 

Continuaremos a não dar tréguas ao desperdício, em toda e qualquer atividade desta Instituição. Em 

tudo o que fazemos iremos procurar realizá-lo da forma mais custo-efetiva que for possível, 

ambicionando a excelência na gestão de cada um dos importantes recursos que temos ao nosso dispor. 

 

Prosseguiremos os processos de acreditação e certificação de qualidade em todas as nossas atividades, 

assegurando a política da qualidade como um valor desta Instituição. A sua prossecução contínua faz já 

parte da nossa cultura. 

 

Iniciaremos um processo de aumento das competências dos nossos profissionais de emergência 

médica, tornando-nos, dessa forma, mais eficazes na prestação de cuidados de emergência médica. 

 

Abriremos meios de emergência, onde tal se revele necessário, e contrataremos os profissionais 

indispensáveis ao seu funcionamento. 
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Ampliaremos a rede de centos de formação em emergência médica certificados pelo INEM, para que a 

formação chegue mais perto de cada português e possa ser utilizada em situações de risco imediato de 

vida. 

 

Será ainda reforçada a divulgação de informação sobre o INEM ao cidadão, de forma a aumentar o seu 

empowerment e a sua capacitação na gestão da sua saúde. Um cidadão mais informado é um cidadão 

mais capaz. 

 

Enfim, ser tecnicamente competentes foi o desafio até 2011. Em 2011 adicionamos-lhe uma exigência 

acrescida em termos de gestão e utilização mais eficiente dos recursos disponíveis. Em 2012 teremos 

que ser mais do que tudo isso. 

 

Eu sei o que queremos. Eu sei que o podemos. E estou seguro que o vamos conseguir! 

 

 

 

 

 

Miguel Soares de Oliveira 

Presidente do Conselho Diretivo do INEM, IP 
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Nota Introdutória 

 

Num contexto de forte contenção orçamental e de um quadro macroeconómico de eventual recessão, em 

2012, de grandeza superior à do ano de 2011, o planeamento das atividades do INEM para 2012 teve em 

consideração a importância inequívoca da sua Missão, ajustado a uma necessidade imperiosa de ganhos de 

eficiência, representando uma continuidade do planeamento das atividades realizadas em 2011, nas suas 3 

linhas estratégicas prioritárias: 

 

1. Prosseguir a missão do INEM na linha da Visão assumida - responder a todas as situações de emergência 

médica com rapidez, competência e profissionalismo – o que implica: 

• Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta 

do SIEM em todo o território continental. 

 

2. Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras entidades/instituições, no sentido de melhorar a 

eficiência e a acessibilidade. 

 

3. Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do Sistema Integrado de Emergência 

Médica (SIEM). 

 

A atividade de emergência médica tem um largo espectro de abrangência, desde o pré -hospitalar aos 

cuidados intensivos, passando pela prestação de cuidados em serviços de urgência e pelo transporte inter-

hospitalar de doentes críticos. 

O INEM, enquanto organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no 

território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a garantir aos 

sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde, tem como 

principal tarefa, a prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o 

hospital adequado e a articulação entre os vários intervenientes do Sistema.  

É através do número europeu de emergência – 112, que este Instituto responde aos múltiplos pedidos de 

socorro utilizando os meios adequados para responder a situações de emergência médica. 

 

A gestão do INEM para 2012, centrar-se-á na optimização dos recursos disponíveis, procurando dar resposta 

a todas as situações de emergência médica no quadro de uma eficiente contenção de custos e orientar-se-á 

por rigorosos critérios de afectação dos recursos ao nível das diversas componentes da despesa, através de 

estreita monitorização da execução orçamental ao longo do ano, bem como da implementação de 

mecanismos que permitam optimizar o valor das suas fontes de financiamento, designadamente através de 

fundos comunitários. 
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O ano de 2012 será um ano de consolidação da atividade desenvolvida em 2011 mas também o início de 

mais uma etapa de projetos inovadores. 

 

A consolidação da atividade desenvolvida durante o ano de 2011, justifica-se pelo facto do INEM ter passado 

no final de 2010 pela alteração da equipa diretiva, com entrada em funções no novo Conselho Diretivo, que 

deu início a um conjunto de novos projetos, abaixo identificados: 

• Alargamento da Rede de Desfibrilhação Automática Externa, aos seus parceiros no Sistema 

Integrado de Emergência Médica (SIEM), representando uma melhoria da assistência às vítimas de 

paragem cardiorrespiratória. 

• Acreditação do Programa de Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática 

Externa, expandindo-se, assim, a capacidade formativa na vertente da Emergência Médica. 

• Criação do Serviço de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico da Região Norte do país. 

• Acordo entre o INEM e os Serviços de Sangue e da Transplantação para utilização dos Helicópteros 

para transporte de órgãos, tecidos ou para transplantação, bem como equipas médicas de colheita, 

aumentando, assim, a eficiência destes meios de emergência e melhorando a resposta do SNS a esta 

premente necessidade. 

• Celebração de mais Protocolos para criação de Postos de Emergência Médica. 

• Início da integração dos Meios de Emergência pré-hospitalares na rede de serviços de urgência, o 

que permitiu a sua gestão conjunta por parte do INEM e de Serviços de Urgência. 

• Entrada em funcionamento de mais uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida no Serviço de 

Urgência Básica de Ponte Sor. 

• Entrada em funcionamento de mais Meios, no caso, 3 Motociclos de Emergência Médica. 

• Colocação em todas os meios do INEM do Registo clínico electrónico – Mobile Clinic e do sistema de 

apoio à navegação - Navigator INEM, estando agora em pleno funcionamento. 

• Criação do CODU Nacional colocando fim às diferenças regionais no atendimento das chamadas de 

emergência – 112, e melhorando a eficiência da gestão dos recursos disponíveis, com impacto 

também na redução, muito significativa, dos tempos de atendimento das chamadas. 

• Início do processo de Acreditação do INEM segundo o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação do 

Ministério da Saúde, que permitirá ao Instituto ser avaliado, externamente, na sua capacidade para 

alcançar standards internacionais. 

• Contratação de novos Técnicos de Ambulância de Emergência. 

• Redução das Horas Extraordinárias em, montante muito significativo (mais de 1 milhão de euros), 

acompanhada do crescimento da atividade (mais acionamentos de ambulâncias, de helicópteros, de 
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VMER, de motociclos de emergência e de transportes pediátricos) e de melhor desempenho (menos 

chamadas desligadas na origem, menor tempo para atendimento das chamadas de emergência, 

entre outros). 

 

O ano de 2012 dará continuidade a todas estas atividades e promoverá o início de outras, que serão 

identificadas ao longo do presente Plano de Atividades, destacando-se a ampliação da rede de centros 

certificados para a formação em emergência médica, que será um investimento que assegurará a qualidade 

da atividade em emergência médica, bem como a consolidação dos processos de acreditação / certificação 

dos Serviços do INEM. 

 

Em 2012 será o ano para iniciar um processo de reajustamento da oferta da rede de meios de emergência 

médica, seguindo os seguintes princípios: 

1. O reforço de meios em zonas onde tal se verifica como necessário pela elevada casuística existente;  

2. O reforço de meios em zonas com menor capacidade de resposta instalada; 

3. A diminuição de sobreposições regionais/locais de meios de nível de resposta semelhante; 

4. O aproveitamento de sinergias entre redes de viaturas de emergência de diferentes níveis e/ou de 

diferentes entidades. 

 

É ainda, objetivo do INEM dar maior acesso ao cidadão a informação sobre a sua atividade, através da 

disponibilização aos utentes de indicadores periódicos. 

 

Por último, e tendo presente a reestruturação em curso no Serviço Nacional de Saúde, que é um imperativo 

que importa encarar de frente, medir, avaliar e optimizar serão sempre desafios essenciais para a construção 

de um novo INEM - Um INEM mais voltado para o cidadão, mais transparente, mais eficiente na sua função.  
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1. Missão, Visão, Atribuições e Estrutura Orgânica do INEM, I.P. 

 

Missão 

(Decreto-Lei nº 124/2011, de 29 de Dezembro) 

O INEM tem por missão definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as atividades e o funcionamento de 

um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) por forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de 

doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde. 

 

Visão 

Responder a todas as situações de emergência médica com Rapidez, Competência e Profissionalismo. 

 

Atribuições 

São atribuições do INEM, de acordo com a nova Lei Orgânica do Ministério da Saúde acima referida, 

• Coordenar no MS as atividades conducentes à definição de políticas nos domínios da emergência 

médica e do transporte de urgência e ou emergência. 

• Organizar e coordenar as atividades e o funcionamento do SIEM, assegurando a sua articulação com 

os serviços de urgência e ou emergência nos estabelecimentos de saúde. 

• Definir, coordenar e certificar a formação em emergência médica dos elementos do SIEM, incluindo 

dos estabelecimentos, instituições e serviços do SNS. 

• Definir, organizar e referenciar o transporte de urgência e ou emergência, bem como promover a 

adequada recepção e o tratamento urgente e ou emergente. 

• Assegurar o atendimento, triagem e aconselhamento sempre que haja chamadas de emergência, 

acionando os meios apropriados para prestação de cuidados de emergência médica e coordenar o 

transporte para as unidades de saúde adequadas. 

• Colaborar no planeamento civil de emergência de âmbito nacional, participar na rede nacional de 

telecomunicações de emergência e colaborar na elaboração e operacionalização de planos 

específicos de emergência e ou catástrofe. 

• Desenvolver ações de cooperação nacional e internacional, de natureza bilateral ou multilateral, no 

âmbito das atribuições que prossegue. 

 

De salientar o reforço das competências do INEM no que respeita formação em emergência médica. Assim, 

ficará a cargo do INEM a definição, coordenação e certificação dos elementos do SIEM. 
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São, ainda, de acordo com o Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de Fevereiro, atribuições do INEM definir, 

organizar e coordenar as atividades e o funcionamento do SIEM, assegurando a sua articulação com os 

serviços de urgência e ou emergência nos estabelecimentos de saúde, no que respeita a:  

• Prestação de cuidados de emergência médica em ambiente pré-hospitalar, nas suas vertentes 

medicalizados e não medicalizados, e respectiva articulação com os serviços de 

urgência/emergência; 

• Referenciação e transporte de urgência/emergência; 

• Recepção hospitalar e tratamento urgente/emergente; 

• Formação em emergência médica; 

• Planeamento civil e prevenção; 

• Rede de telecomunicações de emergência; 

• Coordenar no Ministério da Saúde as atividades conducentes à definição de políticas nos domínios 

da emergência médica e do transporte de urgência e ou emergência; 

• Assegurar o atendimento, triagem, aconselhamento das chamadas que lhe sejam encaminhadas pelo 

número telefónico de emergência e acionamento dos meios de emergência médica apropriados; 

• Assegurar a prestação de cuidados de emergência médica em ambiente pré-hospitalar e 

providenciar o transporte para as unidades de saúde adequadas; 

• Promover a resposta integrada ao doente urgente/emergente; 

• Promover a correta referenciação do doente urgente/emergente; 

• Promover a adequação do transporte inter-hospitalar do doente urgente/emergente; 

• Colaborar com a Direcção-Geral da Saúde (DGS) na elaboração de normas de orientação clínica 

relativas à atividade de emergência médica; 

• Definir, planear, coordenar e certificar a formação em emergência médica dos elementos do SIEM, 

incluindo dos estabelecimentos, instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

• Colaborar na elaboração dos planos de emergência/catástrofe com as Administrações Regionais de 

Saúde, com a DGS e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no âmbito das respectivas leis 

reguladoras; 

• Orientar a atuação coordenada dos agentes de saúde nas situações de catástrofe ou calamidade, 

integrando a organização definida em planos de emergência/catástrofe, sem prejuízo das atribuições 

de outras entidades; 

• Desenvolver ações de sensibilização e informação dos cidadãos no que respeita ao SIEM; 

• Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de transporte de doentes, 

incluindo os dos respectivos veículos, e proceder ao licenciamento desta atividade e dos veículos a 

ela afectos; 
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• Fiscalizar a atividade de transporte de doentes, sem prejuízo da competência sancionatória atribuída 

a outros organismos; 

• Homologar os curricula dos cursos ou estágios que versem sobre emergência médica; 

• Assegurar a representação internacional, no domínio das suas competências e atribuições 

específicas e promover a cooperação com as comunidades lusófonas, sem prejuízo das 

competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob coordenação da DGS, enquanto 

entidade responsável pela coordenação da atividade do Ministério da Saúde no domínio das 

relações internacionais; 

• Contribuir, em articulação com a DGS, para a definição e atualização das políticas de planeamento 

civil de emergência na área da saúde. 

 

A capacidade de resposta adequada, eficaz e em tempo oportuno dos sistemas de emergência médica, às 

situações de emergência, é um pressuposto essencial para o funcionamento da cadeia de sobrevivência. O 

INEM, na sua missão diretamente ligada ao funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica 

(SIEM), tem, assim, como principal tarefa, a prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte 

assistido das vítimas para o hospital adequado e a articulação entre os vários intervenientes no SIEM 

(hospitais, bombeiros, polícia, etc.). 

Os passos dados na resposta à emergência podem ser apresentados num ciclo, conforme se apresenta: 

 

 

Estrela da Vida 

 

Detecção: momento em que alguém se apercebe da existência de uma situação em que é necessário 

socorro, desenvolvendo ações que têm como objetivo evitar o agravamento da situação. 

Alerta: fase em que se contactam os meios de socorro. 

Pré-socorro: conjunto de gestos simples que podem ser concretizados até à chegada de socorro 

especializado. 

Socorro no local do acidente: início do tratamento efetuado às vítimas, com o objetivo de melhorar o seu 

estado ou evitar que este se agrave. 
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Cuidados durante o transporte: transporte do doente desde o local da ocorrência até à unidade de saúde 

adequada, garantindo à vítima a continuação dos cuidados de emergência necessários. 

Transferência e tratamento definitivo: fase de tratamento definitivo corresponde ao tratamento da vítima 

no serviço de saúde adequado e pode incluir a intervenção de um estabelecimento de saúde onde ocorrem 

cuidados de estabilização e a posterior transferência para um hospital onde ocorre o tratamento mais 

adequado à situação. 
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Estrutura Orgânica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Conselho Diretivo 
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DRC Delegação Regional de Coimbra 
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DFEM Departamento de Formação em Emergência Médica 
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2. Enquadramento Macroeconómico 

2.1. Orientações Genéricas 

2.1.1. Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades da Política Económica 

 

A grave situação económica e financeira de Portugal impôs um pedido formal de ajuda externa à Comissão 

Europeia. O Memorando de Entendimento acordado entre o Governo português e estas Instituições 

Internacionais estabelece um conjunto de medidas exigentes do ponto de vista social e político tendo o 

Estado Português de cumprir de modo escrupuloso os compromissos assumidos internacionalmente, 

condição necessária para recuperar o crédito externo e regressar ao crescimento e ao emprego. 

 

O “Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades da Política Económica” reporta ao 

Regulamento do Conselho (UE) nº 407/2010, de 11 de Maio de 2010, que cria um Mecanismo Europeu de 

Estabilização Financeira (MEEF). O referido Memorando descreve as condições gerais de política económica 

relativa à concessão de assistência financeira da União Europeia a Portugal. 

A Decisão de Execução do Conselho prevê que a disponibilização das fracções dependerá do resultado 

positivo das avaliações sobre o cumprimento das condições gerais de política económica, que terão lugar 

durante os três anos de vigência do programa. Prevê igualmente a adopção de medidas adicionais, caso as 

metas não sejam cumpridas ou se antecipe o incumprimento das mesmas. 

No que respeita ao Sistema de Saúde, o objetivo é o de melhorar a sua eficiência e eficácia, incutindo uma 

utilização mais racional dos serviços e o controlo da despesa. 

 

Foi numa lógica de geração de poupança para reduzir a despesa pública global e os custos operacionais que 

o INEM fechou o ano de 2011 com um resultado operacional positivo de 6,5 milhões de euros. Tal significa 

que as receitas foram suficientes para cobrir todas as despesas, invertendo-se uma tendência dos últimos 

anos. O gráfico que se apresenta é demonstrativo desta situação. 
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Estes resultados foram possíveis devido a uma redução de custos na ordem dos 9 milhões de euros 

relativamente ao ano anterior. Destaca-se uma redução nas despesas com horas extraordinárias e nos 

fornecimentos e serviços externos, rendas de edifícios, comunicações, entre outros. 

O objetivo para 2012 será o de dar continuidade a esta tendência para dar cumprimento ao controlo da 

despesa. 

A concretização destes resultados foi conseguida em simultâneo com um aumento da atividade expressa ao 

longo do presente Plano de Atividades que apresenta, em cada um das suas atividades, não só a previsão 

para 2012 mas também os resultados do anterior ano. 

A obtenção destes saldos positivos permite não só assegurar a sustentabilidade económica e financeira da 

Instituição, mas também um reforço de capital que permita fazer face a eventuais reduções de receitas e/ou 

a necessidades acrescidas de investimento em novos meios. Recorde-se que a totalidade da receita do INEM 

é obtida através da transferência de 2% sobre os prémios de determinado tipo de seguros, efetuada pelas 

companhias de seguros. 

 

Ainda em 2012, será dada continuidade à estratégia já definida em 2011 para regularizar pagamentos em 

atraso. 

 

[3.75] Criar um sistema que permita a comparação do desempenho hospitalar (benchmarking) com base 

num conjunto abrangente de indicadores e elaborar relatórios anuais regulares, sendo o primeiro publicado 

no final de 2012 [T1‐2012]. 

Para monitorizar e avaliar os progressos na aplicação destas estratégias bem como, avaliar a situação 

económico financeira do INEM versus o desenvolvimento da sua atividade, o INEM criou um conjunto de 

mecanismos de controlo e avaliação numa base mensal que vai desde a verificação da atividade operacional 

ao apuramento dos custos, nomeadamente com o pessoal. Toda esta informação é compilada num relatório 

mensal e, no final do ano, reportada em Relatório de Atividade e contas reportando a informação ao ano. 

 

[3.76.] Assegurar a plena interoperabilidade dos sistemas de tecnologias de informação nos hospitais, de 

modo a que ACSS recolha informação em tempo real sobre as atividades hospitalares e elabore relatórios 

mensais a apresentar ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças e da Administração Pública. [T1‐

2012]. 

Relativamente aos Sistemas de Tecnologias de Informação e no sentido de melhorar a eficiência e a eficácia 

dos tempos de resposta e reaproveitar o investimento já realizado em anos anteriores relativamente à 

aquisição de aplicações de registo clinico electrónico e sistema de apoio à decisão, o INEM, já em 2011 

procedeu à revisão destas aplicações, tendo concluído que os ganhos potenciais da sua utilização eram 

inequívocos. Assim, e sem grandes custos adicionais, colocou em todos os meios do INEM estes sistemas.  
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Em 2012 o INEM irá continuar a aumentar a capacidade de atuação deste importante elo da cadeia, 

considerando todas as suas vantagens em termos de eficácia, rapidez, controlo clínico, integração da 

informação e qualidade de cuidados já largamente demonstradas.  

 

Ainda durante o ano de 2012, o INEM participará enquanto elemento integrante da Comissão para 

Informatização Clínica (CIC), criada em finais de 2011, no projeto da nova orientação estratégica para a 

informatização clínica do Serviço Nacional de Saúde SNS em harmonia com as diretrizes do Ministério da 

Saúde. 

Durante o ano de 2012, esta Comissão deverá implementação a Plataforma de Dados de Saúde (Portal do 

Profissional e Portal do Utente), bem como, melhorar a documentação e circulação de informação referente 

aos episódios de urgência, através da articulação dos serviços de urgência, serviço de atendimento 

telefónico (Saúde 24h), da Direcção-Geral da Saúde e Sistemas de Informação do INEM. 

 

[3.77.] Prosseguir com a reorganização e a racionalização da rede hospitalar através da especialização e da 

concentração de serviços hospitalares e de urgência e da gestão conjunta dos hospitais (de acordo com o 

Decreto‐Lei n.º 30/2011, de 2 de Março) e do funcionamento conjunto dos hospitais. Estas melhorias deverão 

permitir reduções adicionais nos custos operacionais em, pelo menos, 5% em 2013. Um plano de ação 

detalhado será publicado em 30 de Novembro de 2012 e a sua implementação será finalizada no primeiro 

trimestre de 2013. [T2‐2012]. 

 

[3.78.] Transferir alguns serviços hospitalares em ambulatório para Unidades de Saúde Familiares (USF). [T2‐

2012]. 

O INEM, através dos seus Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). Assegura o atendimento e 

triagem dos pedidos de socorro, o aconselhamento de pré-socorro (sempre que indicado), a seleção e 

acionamento dos meios de socorro adequados, o acompanhamento das equipas de socorro no terreno e o 

contacto com as unidades de saúde, preparando a recepção hospitalar dos diferentes doentes. 

Pelo que, ao INEM não se aplicam as medidas 3.77 e 3.78 

 

 [3.79.] Atualizar anualmente o inventário de todos os médicos no ativo por especialidade, idade, região, 

centro de saúde e hospital, no sector público e privado, de modo a identificar os médicos no ativo, incluindo 

internos, e a exercer e as atuais e futuras necessidades em termos de recursos humanos nas diferentes 

categorias elencadas. [T3‐2011]. 

 

[3.80.] Preparar relatórios anuais, o primeiro a ser publicado até finais de Março de 2012, apresentando 

planos de afectação de recursos humanos no período que decorre até 2014. O relatório especifica planos 

para reafectar recursos qualificados e de apoio dentro do SNS. [T3‐2011]. 
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[3.81.] Introduzir regras para aumentar a mobilidade dos profissionais de saúde (incluindo médicos) dentro e 

entre as várias Administrações Regionais de Saúde. Adoptar para todo o pessoal (incluindo médicos) horários 

flexíveis, de modo a reduzir em pelo menos 10% as despesas com horas extraordinárias em 2012 e 10% 

adicionais em 2013. Implementar um controlo mais rigoroso das horas de trabalho e das atividades dos 

profissionais nos hospitais. [T1‐2012]. 

No que respeita ao Pessoal, o INEM através do seu Relatório Anual de Execução da sua atividade, apresenta 

o inventário de todos os recursos humanos. Para além disso, numa base mensal procede a um controlo dos 

recursos exatamente por forma a poder identificar situações de futuras necessidades em termos de recursos 

humanos, quer dos profissionais de saúde quer de todo o pessoal que presta apoio nas atividades de suporte 

do INEM. De acordo com a orientação agora definida, o INEM providenciará no sentido da apresentação de 

um plano para eventual reafectação de recursos. Relativamente às horas extraordinárias, o valor pago 

acumulado a Dezembro de 2011 apresentou uma redução de 24% (no total das categorias) face ao valor 

pago acumulado a Dezembro de 2010, o que representou uma poupança de cerca de 1,2 milhões de euros. 

Para 2012, o INEM implementará um controlo mais rigoroso das horas de trabalho e das atividades dos seus 

profissionais, sendo que, já foram adotadas medidas no sentido da redução destes custos. Com efeito, no 

QUAR para 2012,é apresentada uma proposta de redução de 15% para dar cumprimento a esta orientação. 

 

2.1.2. Medidas Inscritas no Programa do XIX Governo Constitucional 

 

“Medidas gerais” 

As medidas anunciadas e inscritas no Programa do XIX Governo Constitucional, estão em linha com o 

Memorando de entendimento sobre as condicionalidades da política económica e, é neste sentido que o 

programa do Governo assenta em cinco pilares fundamentais, a saber, o Desafio da Mudança, as Finanças 

Públicas e o Crescimento, a Cidadania e a Solidariedade, a Política Externa, Desenvolvimento e Defesa 

Nacional e, por fim, o Desafio do Futuro. A todos eles subjazem princípios orientadores indeclináveis 

sustentados no superior interesse nacional. 

 

Portugal pode orgulhar-se do posicionamento relativo do seu Sistema de Saúde em termos internacionais. 

No entanto, a sua sustentabilidade financeira está neste momento em causa na medida em que os seus 

custos têm crescido muito acima das taxas nominais de crescimento económico.  

As Medidas inscritas no Programa do XIX Governo, no que respeita à saúde, têm por objetivo levar a cabo 

uma utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis, não apenas pelo objetivo da 

sustentabilidade, mas porque esta é absolutamente necessária para continuar a garantir o direito à proteção 
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da saúde, o que implica reforçar os princípios da responsabilização pelos resultados, da transparência da 

gestão dos dinheiros públicos e o da imparcialidade objectiva e eficaz das decisões de política de saúde.  

 

Tendo em conta os objetivos estratégicos do Programa do Governo em matéria de Saúde: 

• Continuar a melhorar a qualidade e o acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados de saúde, quer ao 

nível da organização, quer ao nível da prestação. 

• Garantir a sustentabilidade económica e financeira do SNS, através de um mecanismo de 

financiamento de base solidária, mantendo os princípios fundamentais subjacentes à sua criação. 

• Fomentar um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e gestão ativa do sistema, através do 

reforço do exercício de liberdade de escolha dentro de regras de acesso pré-definidas e reguladas, 

designadamente entre os operadores públicos. O cidadão deve ser um protagonista ativo no 

exercício do seu direito a cuidados de saúde. 

• Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

 

O INEM, enquanto organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no 

território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, e procurando dar 

cumprimento aos objetivos estratégicos do Programa do Governo, adoptou um conjunto de Medidas que se 

encontram identificadas, em cada uma das áreas, ao longo do presente Plano de Atividades para 2012 e que 

abaixo se identificam: 

 

“Regulamentação do sector” 

“Linhas de orientação clínica” 

“Acreditação dos serviços do SNS” 

“Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde” 

“Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas unidades públicas de saúde” 

“Em conformidade com o estipulado no Memorando de Entendimento” 

“Política do medicamento” 

“Um maior protagonismo dos cidadãos na utilização e gestão ativa do sistema” 

“Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde” 

“Melhorar a transparência da informação em saúde” 

“Aprofundar a cooperação no domínio da saúde com a CPLP” 
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2.2. Orientações Integradas no Sistema nacional de Saúde 

2.2.1. Orientações do Plano Nacional de Saúde 2012/2016 

 

Ao longo do presente Plano de Atividades são detalhadas as atividades operacionais e a previsão da sua 

execução para 2012 bem como as atividades de cada Unidade Orgânica do INEM que suporta/apoia, nas 

suas diferentes áreas, a atividade operacional do INEM e que tiveram em linha de conta as Orientação do 

Plano Nacional de Saúde que resumidamente se descrevem: 

 

“Cidadania” 

Procurou-se definir objetivos estratégicos por um lado, que promovam uma cultura de cidadania através da 

disseminação da atividade do INEM e disponibilização de informação aos utentes. Informação essa que se 

pretende seja útil, de fácil acesso e compreensiva, sendo também objetivo, o de tornar o cidadão mais 

responsável em relação à saúde. Por outro lado, o INEM irá promover a publicitação da Carta de Direitos e 

Deveres do Cidadão, no contexto da sua prestação de serviços, comprometendo-se a fazê-la cumprir. 

Maior cobertura pela Comunicação Social bem como a criação de grupos informais de participação, como as 

redes sociais, onde se partilhem experiências e conhecimentos, serão também objectivos para 2012. 

A formação profissional é uma área que estará, também, sempre presente na medida em que o INEM 

continuará a reforçar as competências dos seus profissionais, promovendo o seu desenvolvimento e a 

cidadania ativa numa cultura que valorize a participação de todos. 

 

“Equidade e acesso à saúde” 

A comunicação entre profissionais do INEM, com melhoria da qualidade é uma constante no dia a dia do 

INEM, assim como a equidade de acesso nos grupos de risco com necessidades especiais, designadamente 

psicossociais, onde o INEM tem a preocupação de prestar apoio de forma personalizada e de acordo com as 

necessidades individuais. 

Informação sobre o acesso adequado aos serviços de saúde, como é o caso do acesso à saúde 24 no caso de 

situação que não seja m emergentes/urgentes, será em 2012 outro objectivo do INEM 

A distribuição regional dos meios de emergência médica, de forma a responder com eficácia à relação 

tempo/distância que determina o raio de ação em tempo útil daqueles meios de socorro, enquanto medida 

relacionada com o acesso à saúde será melhorada. Independentemente da quantidade de meios de 

emergência médica disponíveis, O INEM procurará durante o ano de 2012 que o seu posicionamento reflita 

de um modo óptimo e eficaz as relações tempo/distância e procura, por forma a alcançar uma resposta 

satisfatória dessa distribuição segundo critérios equitativos. A distribuição dos meios 
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“Qualidade em saúde” 

Sendo a qualidade um requisito essencial em qualquer organização, deve ser entendido como um 

instrumento de gestão indispensável para medir esforços e voltado para alcançar a qualidade de excelência. 

É neste sentido que o INEM, em 2012, apostará na qualidade em saúde na sua área de emergência médica, 

começando desde logo com o desenvolvimento de processos de acreditação e certificação de qualidade em 

todas as sua atividades, assegurando, desde modo uma verdadeira política da Qualidade. 

O objetivo será o de monitorizar a atividade de emergência médica e introduzir medidas de melhoria no 

sentido de garantir a maximização da qualidade na prestação de cuidados de emergência aos cidadãos e 

promover a gestão com foco no “cliente”. 

A qualidade passará igualmente pela estreia avaliação das tecnologias de informação desenvolvidas para 

melhorar o desempenho da sua atividade, designadamente dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes 

(CODU), e promover e disseminar uma cultura de melhoria contínua da qualidade. 

Nesta matéria, consideramos estar perante um desafio: o de reorganizar a nossa atividade adaptada as 

atuais exigências relacionadas com a situação económica e financeira de Portugal mas que assegure os 

melhores e mais seguros cuidados de saúde aos cidadãos no campo da emergência médica, ou seja, 

orientados para o cidadão e caracterizados pela procura da excelência e inovação. 

 

“Políticas saudáveis” 

O ano de 2012 dará continuidade à maximização sistematicamente de oportunidades existentes para maior 

impacto na emergência médica, através da pareceria com outras entidades Um exemplo desta situação foi, 

já em 2011, o alargamento da Rede de Desfibrilhação Automática Externa às Corporações de Bombeiros, 

reforçando-se a parceria estratégica com os nossos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica. 

Da mesma forma que, a expansão do Programa Nacional de DAE a Locais de Acesso ao Público, foi 

igualmente uma política importante; 

Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras entidades/instituições, no sentido de melhorar a eficiência 

e a acessibilidade, estabelecendo novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos será mais uma 

oportunidade do desenvolvimento de políticas saudáveis. 

E ainda, neste âmbito, de referir as estratégias concertadas de comunicação e marketing que promovem o 

empowerment do cidadão e que estão previstas para 2012. 

 

“Obter ganhos em saúde” 

O desenvolvimento do Sistema de Saúde na área da emergência médica refletir-se-á em 2012 na obtenção 

de ganhos em saúde considerando estarem identificadas as áreas como de potenciais ganhos que serão 

consideradas prioritárias, como seja a identificação dos recursos necessários, assim como a definição de 

indicadores de monitorização e avaliação de impacto. 
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O INEM tem a preocupação de criar as condições para que os diversos sistemas de informação permitam a 

Interoperabilidade entre sistemas e a monitorização e avaliação, através da recolha de dados que permitam 

melhorias na gestão do Serviço e consequentemente na missão do Organismo. Um exemplo desta situação é 

a implementação dos fluxos de triagem, ou seja, algoritmos de triagem médica mais estruturantes, que 

permitirão a estandardização de procedimentos, ganhos de eficácia da triagem e, fundamentalmente, 

encurtamento do tempo do acionamento do meio de emergência eventualmente necessário. 

O INEM já no final de 2011 iniciou um conjunto de atividades conducentes à melhoria da qualidade da 

informação, sistematizando indicadores, eliminando duplicações de informação e criando um circuito na sua 

divulgação. 

 

“Promover um contexto favorável à saúde ao longo do ciclo de vida” 

Promover a prevenção da doença, permitindo uma visão integrada das necessidades e alertar para cuidados 

de saúde será mais um dos objectivos para 2012.  

Alertar para sinais de aviso e apresentar o que fazer, será uma política do INEM com forte aposta para 2012. 

Pretende-se divulgar toda esta informação na comunicação social em destaques informativos. Estes 

destaques serão constituídos por notícias da atividade do INEM, mensagens pedagógicas e outras 

informações úteis. 

O INEM considera que a promoção de um contexto favorável à saúde passa pela valorização dos meios de 

comunicação social como forma de transmitir aos utentes a informação. 

A promoção da saúde passa, necessariamente, por conscientizar, criar e construir mudanças na interação 

com os outros e com o ambiente que nos rodeia, transmitindo e dando a conhecer situações de prevenção 

de saúde.  

O INEM considera que as estratégias a desenvolver para promover um contexto favorável à saúde ao longo 

do ciclo de vida, passa por uma intervenção expositiva, e quando se justifique pontual, ativa com o objectivo 

injetar saberes e constituir uma referência com impacto para o cidadão. Exemplos desta situação são as 

publicações que o INEM se propõe fazer, com regularidade, durante o ano de 2012, com recomendações 

nesta matéria 

 

“Reforçar o suporte social e económico na saúde e na doença” 

Ao estabelecer prioridades, tomar decisões, planear estratégias e implementá-las com vista a atingir 

melhores resultados na atividade - sempre numa política de contenção de custos - o INEM está a promover a 

saúde e a reforçar o suporte social e económico. 

Ao longo do Plano de Atividades para 2012, esta política está sempre presente. Com efeito, é referenciado 

em diversos capítulos o desenvolvimento de sistemas flexíveis que reforçam a participação e orientam para 

a resolução dos problemas de saúde e da proteção do cidadão, enquanto geradores e gestores de e recursos 
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capazes de proteger o cidadão. Assim como estão sempre presentes critérios de custo efetividade e 

sustentabilidade, de forma a obter o maior retorno em ganhos em saúde e valor económico e social com os 

recursos disponíveis 

 

“Fortalecer a participação de Portugal na saúde global” 

 

2.2.2. Prioridades Estratégicas dos Cuidados de Saúde Primários 

 

Desde a promoção da saúde até à emergência médica, passando pelos aspectos relacionados com a 

prevenção da doença, a abordagem da doença crónica e os cuidados na doença aguda não emergente, a 

saúde é uma responsabilidade partilhada por diversos atores sociais, a maioria dos quais exteriores ao 

chamado sector da saúde. 

Os cuidados de saúde primários são reconhecidos como sendo o pilar de um sistema de saúde e assumem 

um papel importante na prevenção da doença e na promoção da saúde, devendo permitir uma ligação com 

os outros serviços e níveis de cuidados, viabilizando a continuidade dos cuidados. 

O desenvolvimento atual dos cuidados de saúde primários, fruto de um processo de reforma iniciado em 

2005, tem sido avaliado e apreciado positivamente, tanto a nível nacional como internacional. A sua 

continuidade constitui uma das prioridades do XIX Governo Constitucional, onde se incluem medidas para 

assegurar a cobertura total do país para que todos os utentes tenham acesso aos cuidados de saúde 

primários.  

A formação é um dos instrumentos essenciais para o desenvolvimento e qualidade de desempenho de 

qualquer sistema de saúde. Por isso, ela é uma das prioridades estratégicas da reforma dos cuidados de 

saúde primários em Portugal, sendo considerada prioridade absoluta no âmbito do Programa Operacional do 

Potencial Humano (POPH) em relação ao qual o INEM se candidatou tendo já sido notificado (no início do 

corrente ano de 2012) da aprovação das candidaturas (detalhado em capítulo próprio). 

As Medidas/orientações emanadas a este respeito, e no que se refere à emergência médica, abaixo 

identificadas, são explanadas ao longo do Plano de Atividades  

“Assegurar a cobertura total do país para que todos os utentes tenham acesso a cuidados de saúde primários 

de qualidade” 

“Atingir capacidades resolutivas superiores a 80% dos problemas e necessidades de saúde que ocorram na 

população” 

“Envolver e responsabilizar os cidadãos e as comunidades nos processos de saúde” 

“Impacto dos Cuidados de Saúde Primária na saúde dos cidadãos, das famílias e das comunidades” 

“Aumentar a transparência e a responsabilização pelo bom uso dos recursos disponíveis” 
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“Organizar respostas adequadas para os problemas e necessidades de saúde de grupos populacionais 

específicos e da população no seu todo” 

“Satisfação dos utentes e dos profissionais” 
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3. Objetivos Estratégicos 

 

O QUAR do INEM para 2012, foi construído tendo por base as orientações do Plano Nacional de Saúde 2012-

2016, no que respeita aos seus eixos estratégicos e objectivos para o sistema de saúde (discriminados no 

capitulo anterior), bem como as necessidades identificadas em 2011 que, no que toca à emergência médica, 

urge melhorar. 

 

 

• Diferenciar os Técnicos de Ambulância de Emergência, no sentido de os dotar da formação 

necessária para a prestação adequada de cuidados de saúde de emergência e de promover o 

desenvolvimento da sua carreira profissional. 

• Reforçar a capacidade de transporte secundário de doente crítico, nomeadamente ampliando a 

Rede de Ambulâncias SIV integradas em serviços de urgência e melhorando a formação e 

competências dos seus profissionais. 

• Ampliar a rede de formação em emergência médica, permitindo maior sustentabilidade do Sistema 

Integrado de Emergência Médica. 

• Colocar no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e 

necessidades das diferentes regiões do País, de modo a chegar em tempo útil a todas as situações de 

emergência. 

• Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam 

assegurar, em todo o território continental, maior rapidez na assistência e maior qualidade nos 

serviços prestados. 

• Melhorar o empowerement do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação que 

o capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde. 

• Dar continuidade e consolidar os processos de certificação / acreditação das unidades orgânicas do 

INEM. 

 

Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a 

resposta do SIEM em todo o território continental 
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• Dotar as Urgências Hospitalares de meios adequados, para «levar o Hospital ao doente» sempre 

que se justifique a intervenção diferenciada de Médicos e/ou Enfermeiros. 

• Monitorizar a atividade de emergência, em colaboração estreita, com as entidades parceiras, no 

sentido de introduzir medidas de melhoria continua garantindo, assim, a maximização da segurança 

e da qualidade na prestação de cuidados de emergência aos cidadãos. 

 

 

• Assegurar a eficiência na utilização dos recursos disponibilizados, bem como na implementação de 

mecanismos que permitam optimizar o valor das suas fontes de financiamento, designadamente 

através de fundos comunitários 

• Melhorar o desempenho económico-financeiro, através da contratualização de metas de 

desempenho e da estreita monitorização e análise sistemática da produção e da execução 

orçamental, estruturando os serviços em centros de responsabilidade. 

 

  

Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de 

melhorar a eficiência e a acessibilidade 

Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM 
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3.1. Proposta QUAR INEM 2012 

 

Considerando as grandes linhas de ação estratégicas do INEM para 2012, consubstanciadas na proposta de 

QUAR 2012 em três objectivos estratégicos: 

•  Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar; 

•  Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições; 

•  Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM. 

 

Para os parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade, foram definidos os objectivos operacionais bem como 

as respectivas metas de concretização e fontes de verificação. 

 

Foram contemplados dois indicadores de partilha interinstitucional: 

• O indicador n.º 4 “Elaboração do processo de monitorização de transferência de chamadas 

interinstitucionais”, partilhado com a Direção Geral de Saúde (DGS) e que diz respeito à 

transferência de chamadas catalogadas de situações não emergentes/urgentes, para a linha 

telefónica do serviço da Saúde 24. 

 

• O indicador n.º 8 “Número Meios integrados, de novo, em Serviços de Urgência”, partilhado com as 

Administrações Regionais de Saúde (ARS), no sentido da concretização do Despacho do Secretário 

de Estado Adjunto do Ministro da Saúde que define os meios de emergência médica pré-hospitalar 

de suporte avançado e imediato de vida do INEM que atuam no âmbito do SIEM bem como as bases 

gerais de integração na rede dos serviços de urgência 
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde 

   
 

  
   

       

 
 

 
 

     

      

       
         

       ANO:2012 

  

Ministério da Saúde 

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. 

       
  

MISSÃO: Definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as atividades e o funcionamento de um Sistema Integrado de Emergência Médica 
(SIEM) de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.  

       

Objectivos Estratégicos 

DESIGNAÇÃO   

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território 
continental. 

  

OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a acessibilidade.   

OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.   

              

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

40% 

OP1: Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo útil às situações de emergência médica. (OE1) 45% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 
% de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à chegada ao 
local, em tempo inferior ou igual a 19 minutos. 

75 10 95 35% 
 

2 
% de ambulâncias SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à chegada ao local, 
em tempo inferior ou igual a 15 minutos, em situações graves. 

75 10 95 35% 
 

3 % de Postos PEM em que foi implementado o registo clinico electrónico. 50 5 75 30% 
 

OP2: Melhorar a articulação entre a Linha de Saúde 24 e a Linha de Emergência INEM. (OE2) 10% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 
Elaboração do processo de monitorização de transferência de chamadas interinstitucionais 
(mês) 

10 0 9 100% 
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OP3: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica certificada pelo INEM. (OE1) 45% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 N.º de produtos pedagógicos acreditados. 4 2 8 35% 
 

6 N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados. 6 2 10 35% 
 

7 N.º de formandos certificados. 700 100 1.000 30% 
 

Eficiência 
    

30% 

OP4: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 N.º de Meios integrados, de novo, em Serviços de Urgência. 15 4 28 50% 
 

9 N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes críticos. 1.500 500 3.000 50% 
 

OP5: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

10 % de redução de custos com horas extraordinárias. 15 5 40 50% 
 

11 Obter um resultado operacional tendencialmente nulo (Unidade - euros) 0 500.000 2.500.000 50% 
 

Qualidade 
    

30% 

OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) 60% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

12 Obter Acreditação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes e dos Meios INEM (mês) 10 1 7 40% 
 

13 
N.º de fases concluídas no processo de Certificação ISO 9001 do Programa Nacional de 
DAE (nº total de fases=5) 

3 0 5 30% 
 

14 
% de implementação das medidas corretivas das não conformidades, que surjam no 
âmbito das certificações do INEM. 

90 5 100 30% 
 

OP7: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a 
atividade do INEM. (OE1) 

25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

15 % de respostas às reclamações no prazo de 15 dias úteis. 90 5 100 70% 
 

16 
Criar um portal / painel de indicadores periódicos da atividade do INEM a disponibilizar 
aos utentes. (Mês) 

6 1 3 30% 
 

OP8: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM. (OE3) 15% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

17 
% de trabalhadores do INEM que frequentaram ações de formação (objectivo: atingir os 
100% até 2013) 

85 5 95 100% 
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NOTA EXPLICATIVA 

  

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS 

  

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS 

Eficácia 
PLANEADO % EXECUTADO 

40% 0% 

OP1: Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo 
útil às situações de emergência médica. (OE1) 

45% 0% 

OP2: Melhorar a articulação entre a Linha de Saúde 24 e a Linha de Emergência INEM. 
(OE2) 

10% 0% 

OP3: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica certificada pelo INEM. (OE1) 45% 0% 

Eficiência 
PLANEADO % EXECUTADO 

30% 0% 

OP4: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) 50% 0% 

OP5: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) 50% 0% 

Qualidade 
PLANEADO % EXECUTADO 

30% 0% 

OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades 
orgânicas do INEM. (OE1) 

60% 0% 

OP7: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às 
reclamações e disponibilizando informação sobre a atividade do INEM. (OE1) 

25% 0% 

OP8: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM. (OE3) 15% 0% 

                    

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 0% 

                    

RECURSOS HUMANOS - 2012 

DESIGNAÇÃO         PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

3 Dirigentes - Direção Superior 
    

20 60 
 

-60 

21 
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de 
equipa     

16 336 
 

-336 

19 Médico 
    

12 228 
 

-304 

52 
Técnico Superior - (inclui especialistas de 
informática)     

12 624 
 

-832 

159 Enfermeiro 
    

12 1.908 
 

-2.544 

4 
Coordenador Técnico - (inclui chefes de 
secção)     

9 36 
 

-36 

357 
Assistente Técnico - (inclui técnicos de 
informática)     

8 2.856 
 

-2.856 

2 Encarregado operacional 
    

6 12 
 

-12 

10 Assistente operacional 
    

5 50 
 

-50 

961 Técnico de Ambulância de Emergência 
    

8 7.688 
 

-7.688 

31 Auxiliar de Telecomunicações de Emergência 
    

8 248 
 

-248 

1619 Total 
 

0 
   

14.046 
 

-14.966 
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RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros) 

DESIGNAÇÃO       ORÇAMENTO EXECUTADOS DESVIO 

 
Orçamento de funcionamento 

     
                78.545.084 €  

  

 
Despesas c/Pessoal 

     
                31.929.057 €  

  

 
Aquisições de Bens e Serviços 

     
                23.664.340 €  

  

 
Outras despesas correntes 

     
                        14.213 €  

  

 
PIDDAC 

     
                                      €  

  

 
Outros valores 

     
                   1.453.305 €  

  

 
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 

     
                79.998.389 €  

  

          

INDICADORES   

          

Indicador 1 Estatística INEM - GPCG / DTI 

Indicador 2 Estatística INEM - GPCG / DTI 

Indicador 3 Estatística INEM - DTI 

Indicador 4 Registo CD 

Indicador 5 Registo DFEM 

Indicador 6 Registo DFEM 

Indicador 7 Registo DFEM 

Indicador 8 Registo CD 

Indicador 9 Estatística INEM - GPCG / DTI 

Indicador 10 Aplicação Navision e RHV 

Indicador 11 Aplicação Navision e RHV 

Indicador 12 Registo do CD e GQA 

Indicador 13 Registo do CD e GQA 

Indicador 14 Relatório de Manutenção da Certificação 

Indicador 15 Relatório GCI 

Indicador 16 Relatório GCI e GPCG 

Indicador 17 Sistema de Gestão da Formação e RHV 
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4. Atividade/Atendimento do CODU – Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes – Previsões para 2012 

 

A organização da resposta à emergência, fundamental para a cadeia de sobrevivência, simboliza-se pelo 

Número Europeu de Emergência - 112 e implica, a par do reconhecimento da situação e da concretização de 

um pedido de ajuda imediato, a existência de meios de comunicação e equipamentos necessários para uma 

resposta pronta e adequada. O INEM, através do número 112, dispõe de vários meios para responder com 

eficácia, a qualquer hora, a situações de emergência médica. As chamadas de emergência efectuadas através 

do número 112 são atendidas em Centrais de Emergência da PSP uma vez que o 112 é um número comum a 

várias situações, como por exemplo, assalto, roubo, incêndio, acidente de viação, etc. A PSP apenas canaliza 

para o INEM, as chamadas que à saúde digam respeito. 

 

Logo que a chamada é encaminhada para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM 

(atualmente em funcionamento em quatro Delegações: Porto, Coimbra, Lisboa, e Faro), numa média de 

cerca de 3.200/dia e com um tempo média para atendimento de 7 segundos, compete aos CODU atender e 

avaliar no mais curto espaço de tempo os pedidos de socorro recebidos, com o objetivo de identificar e 

acionar os recursos necessários e adequados a cada caso. 

 

Das chamadas que os CODU recebem cerca de 2% são desligadas na origem. No entanto, o INEM dispõe de 

um serviço de “call back” que permite aos operadores voltarem a ligar para as pessoas que nos tenham 

contactado e cuja chamada por algum motivo não tenha sido atendida. 

 

O funcionamento dos CODU é assegurado ao longo das 24 horas do dia por uma equipa de profissionais 

qualificados – Médicos e Técnicos Operadores de Telecomunicações de Emergência - com formação 

específica para efetuar: 

• O atendimento e triagem dos pedidos de socorro; 

• O aconselhamento de pré-socorro, sempre que indicado; 

• A seleção e acionamento dos meios de socorro adequados; 

• O acompanhamento das equipas de socorro no terreno; 

• O contacto com as unidades de saúde, preparando a recepção hospitalar. 
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4.1. Chamadas de Emergência Médica 

 

Chamadas de Emergência Atendidas 

 

                                                                                                                                                        * 

* A diminuição do nº de chamadas atendidas fica a dever-se ao facto de já não serem contabilizadas  as chamadas com origem nos números verdes 

que tem por objetivo efetuar “passagens de dados” 

 

Chamadas de Emergência Desligadas na Origem 

 

 

4.2. Chamadas Não Emergentes 

 

Com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de atendimento, através da optimização de 

recursos existentes no Serviço Nacional de Saúde e garantir a acessibilidade do utente ao organismo mais 

competente para prestar o serviço pretendido em cada momento, no final de 2011, foi dado início a um 

novo procedimento relacionado com as chamadas não emergentes. 

 

Com efeito, com a entrada em funcionamento do Serviço “Saúde 24”, o INEM tem vindo a transferir para 

aquele serviço um conjunto de chamadas catalogadas como não emergentes. Face à avaliação da 

Porto 1.563 1.335 1.350 1.358 1.099

Coimbra 928 962 940 870 753

Lisboa 1.064 1.331 1.275 1.235 1.058

Faro 306 297 277 271 255

Total INEM 3.861 3.925 3.842 3.735 3.165

CODU

INEM

P2012 Gráfico

Chamadas de Emergência  

(Atendidas) 2008 2009 20112010

Média Diária

Perdidas na  Origem n.d. n.d. 186 117 117

Chamadas de Emergência  

(Perdidas na origem)

Média Diária

2008 2009 2010 2011 P2012 Gráfico

CODU

INEM
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colaboração que tem vindo a ser desenvolvida entre aquele Serviço e o INEM, foi considerado estarmos 

perante o momento de dar um novo passo. Este procedimento é o culminar de uma situação há muito 

defendida pela Direção Geral de Saúde e pela Operadora Saúde 24.  

 

Este procedimento traduz-se na transferência para a linha Saúde 24, todas as chamadas catalogadas como 

não emergentes, ou seja, chamadas cujo resultado de triagem não resulte no envio de meios de emergência, 

na transferência da chamada especifica para o CIAV ou para o CAPIC, e entrou em pleno desenvolvimento 

em Janeiro de 2012. 

 

Os resultados, comparativamente com o ano anterior são bastante, favoráveis. Prevê-se que em 2012, os 

resultados sejam ainda mais favoráveis. 

Este procedimento permite, na prática, concretizar uma medida de downscoping, focando o INEM os seus 

recursos naquilo que é efetivamente urgente/emergente, passando para terceiros (“Saúde 24”) o que não o 

é. 

 

 

 

4.3. Tempos Médios de Atendimento 

 

O tempo para atendimento corresponde ao tempo entre o primeiro toque da chamada entrada e o seu 

atendimento pelos operadores do CODU do INEM. 

De salientar que, desde Agosto/2011, o INEM alterou a forma de atender as chamadas de emergência que 

chegam ao CODU, passando as chamadas a ser atendidas a nível nacional colocando, assim, fim às diferenças 

regionais no atendimento das chamadas de emergência. Este novo procedimento veio melhorar “a 

eficiência” dos vários CODU, diluindo os seus picos regionais e colmatando eventuais défices momentâneos 

de disponibilidade local para atender e/ou regular uma chamada de emergência. 

 

Em 2012 toda atividade do CODU será objecto de Acreditação, segundo o Modelo Nacional e Oficial de 

Acreditação do Ministério da Saúde. Esta iniciativa, só por si, e independentemente do resultado obtido, irá 

Saúde 24 33 48

Chamadas de Emergência 

Saúde 24  (Atendidas)

CODU

INEM

Média Diária

2011 P2012 Gráfico
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movimentar recursos no sentido da melhoria da qualidade e segurança de todos os procedimentos 

realizados nesta atividade, com importantes ganhos para o cidadão. 

 

A alteração do atendimento das chamadas de emergência revelou-se vantajosa pela melhoria significativa no 

tempo para atendimento que, atualmente é, em média, de 7 segundos 

 

Para além disso irão entrar em funcionamento novos algoritmos de triagem médica, mais estruturantes e 

estruturantes, que permitirão a estandardização de procedimentos, ganhos de eficácia da triagem e, 

fundamentalmente, encurtamento do tempo do acionamento do meio de emergência eventualmente 

necessário. 

 

O modelo de triagem terá por base um algoritmo, o que permitirá: 

• Uma maior objectividade no atendimento das chamadas. 

• Uma diminuição da aleatoriedade e, consequentemente, do erro no tratamento das chamadas. 

• Uma avaliação sistemática e criteriosa de todas as situações. 

• Aplicação de critérios uniformes na avaliação e condução de todas as situações. 

• Maior rapidez no acionamento, através da priorização precoce dos eventos, com consequente 

diminuição nos tempos de resposta. 
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5. Atividade dos Meios de Emergência Médica – Previsões para 2012 

 

Os CODU do INEM coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro - Ambulâncias, Viaturas Médicas 

de Emergência e Reanimação, Motos e Helicópteros de Emergência - selecionados com base na situação 

clínica das vítimas, com o objetivo de prestar o socorro mais adequado no mais curto espaço de tempo.  

Os CODU têm à sua disposição diversos meios de comunicação e de atuação no terreno, como sejam as 

Ambulâncias INEM, os Motociclos de Emergência, as VMER e os Helicópteros de Emergência Médica. Através 

da criteriosa utilização dos meios de telecomunicações ao seu dispor, têm capacidade para acionar os 

diferentes meios de socorro, apoiá-los durante a prestação de socorro no local das ocorrências e, de acordo 

com as informações clínicas recebidas das equipas no terreno, selecionar e preparar a recepção hospitalar 

dos diferentes doentes. 

 

5.1. Meios de Emergência Médica 

 

O INEM dispunha, a 31/12/2011, dos seguintes meios de Emergência Médica: 

• 42 Viaturas de Emergência e Reanimação – VMER; 

• 5 Helicópteros de Emergência; 

• 30 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida – SIV; 

• 61 Ambulâncias de Suporte Básico de Vida – SBV; 

• 5 Motociclos de Emergência; 

• 4 Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 

• 228 Postos de Emergência Médica - PEM; 

• 174 Postos Reserva. 

 

Prevê-se para 2012 a abertura de novos meios: 

• 2 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação – VMER; 

• 1 Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico - TIP 

• 5 Ambulâncias de Suporte Básico de Vida – SBV; 

• 3 Motociclos de Emergência; 

• 10 Postos de Emergência Médica – PEM. 

E ainda, a integração de 8 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida – SIV. 
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5.2. Acionamentos de Meios 

 

5.2.1. Viatura Médica de Emergência e Reanimação - VMER 

 

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) é um veículo de intervenção pré-hospitalar 

destinado ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente. 

A sua equipa é constituída por um Médico e um Enfermeiro e dispõe de equipamento de Suporte Avançado 

de Vida. 

As VMER atuam na dependência direta dos CODU e têm base hospitalar. 

O seu principal objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico durante o 

transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência. 

 

Em 2012, o INEM irá continuar a promover o cumprimento do despacho sobre a integração dos meios de 

emergência pré-hospitalar, no caso, as VMER, nos Serviços de Urgência (SU). 

A partilha de recursos entre o INEM e os Serviços de Urgência, potencia sinergias com os recursos humanos 

e materiais existentes nestes dois serviços. Com efeito, com a implementação destas integrações, obtêm-se 

ganhos de eficiência dos meios, melhora-se a manutenção das competências técnicas dos profissionais e 

assegura-se uma perfeita ligação entre o pré e o intra-hospitalar, ao garantir não só a capacidade de 

resposta das equipas de emergência na vertente do pré-hospitalar nas localidades onde estão inseridas, mas 

também uma intervenção ativa e significativa nos Serviços de Urgência. 

A integração das VMER nos SU, ao permitir alargar o âmbito da sua atividade ao transporte inter-hospitalar 

de doentes críticos, contribuirá para um reforço significativo desta rede, até agora menos salvaguardada, 

contribuindo, inequivocamente, para a sustentabilidade desta importante rede de viaturas. 

Para além disso, irá ainda promover a abertura de 2 novas VMER, de forma a melhorar a oferta deste 

importante meio de emergência médica à população, nomeadamente no Hospital de Nossa Senhora do 

Rosário - Barreiro e no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca – Amadora / Sintra. 

 

As VMER, a par dos Helicópteros de emergência Médica, continuam a ser o elo mais diferenciado de 

resposta do sistema de emergência médica pré-hospitalar e como tal, deverá continuar a existir e a ser uma 

referência no sistema de emergência médica nacional. 
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Hospita l de São João - Porto Porto 9,0 9,3 8,2 7,9 7,5

C. H. Vila Nova de Gaia Porto 6,3 5,8 5,1 5,0 4,4

Hosp Sta Maria  da  Feira Aveiro 5,2 5,0 4,5 4,7 4,3

Hosp Padre Américo - Va le do Sousa Porto 4,1 3,8 3,7 4,2 4,1

Hospita l de Santo António - Porto Porto 4,5 4,6 4,0 4,1 3,9

Hospita l de S Marcos  - Braga Braga 6,1 5,5 4,9 4,2 3,6

Hospita l de Guimarães Braga 5,1 5,0 4,1 4,0 3,5

Centro Hosp Alto Minho - Viana Castelo Viana  do Castelo 4,9 4,6 3,7 3,4 2,8

Centro Hospita lar Médio Ave (Famalicão) Braga n.a . 3,9 3,3 3,2 2,8

Ct Hosp Vila Rea l/Peso da  Régua Vila Rea l 3,9 3,8 3,0 3,1 2,6

H Santa  Maria  Maior - Barcelos Braga 3,0 3,2 2,5 2,6 2,4

Hosp Pedro Hispano - US Matosinhos Porto 4,6 3,4 2,6 3,2 2,1

Hosp Distrita l de Chaves Vila Rea l 1,8 1,6 1,3 1,6 1,4

Hospita l Dis trital de Bragança Bragança 1,9 2,0 1,6 1,3 1,2

Hosp Inf D Pedro - Aveiro Aveiro 5,7 5,1 4,5 5,4 4,8

HUC - Coimbra Coimbra 6,9 5,9 5,0 5,7 4,7

Hosp Santo André - Leiria Leiria 5,6 4,5 4,0 4,6 3,8

Hosp S Teotónio - Viseu Viseu 5,7 4,7 4,0 4,6 3,8

CHC - Coimbra Coimbra 5,7 4,6 3,8 4,7 3,7

Ct Hosp Ca ldas  da  Ra inha Leiria 4,0 3,3 2,9 3,6 3,1

Hospita l Figueira Foz Coimbra 3,7 3,0 2,7 2,9 2,3

Hospita l Amato Lusitano - Castelo Branco Castelo Branco 2,6 2,3 2,0 2,4 2,1

Hosp Sousa Martins - Guarda Guarda 2,7 2,3 1,9 1,9 1,5

Hospita l da Covilhã Castelo Branco 3,2 2,3 1,8 2,0 1,4

Hospita l Curry Cabra l - Lisboa Lisboa 6,1 5,2 5,6 7,2 7,0

Hospita l S Francisco Xavier - Lisboa Lisboa 7,8 6,2 6,2 7,3 6,5

Hospita l de Santa  Maria  - Lisboa Lisboa 7,0 5,6 5,9 6,8 6,3

Hospita l de São José Lisboa 5,5 4,6 4,9 6,3 6,0

Centro Hospita lar de Casca is Lisboa 5,0 4,0 4,1 5,0 4,6

Hospita l Dis trital Santarém Santarém 4,9 3,7 3,7 4,5 3,9

Hospita l Garcia  da  Orta  (Almada) Setúbal 5,0 4,5 3,2 3,7 2,8

Hospita l Litora l Alentejano (Santiago do Cacém) Setúbal n.a . 1,6 1,7 2,3 2,6

Hospita l de São Bernardo - Setúbal Setúbal 3,5 2,6 2,4 3,1 2,5

Centro Hospita lar do Médio Tejo - Abrantes Santarém 3,4 2,4 2,3 3,0 2,4

Centro Hospita lar do Ba ixo Alentejo - Beja Beja 2,8 2,4 2,3 2,6 2,3

Hospita l do Espírito Santo - Évora Évora 3,5 2,7 2,3 2,8 2,2

Hospita l Reynaldo dos Santos  - Vila  Franca Lisboa 3,6 2,7 2,3 2,7 2,1

Centro Hospita lar de Torres  Vedras  (CHTV)) Lisboa n.a . 2,1 2,0 1,7 1,5

Hospita l Dr Jose M Grande - Porta legre Porta legre 1,4 1,2 1,1 1,6 1,4

Hospita l Barlavento Algarvio (Portimão) Faro 4,2 3,5 3,8 3,9 3,7

Hospita l Dis trital de Faro Faro 6,4 4,4 4,4 4,5 3,5

Centro de Saúde de Albufeira Faro 3,8 2,7 2,9 2,9 2,5

VMER Distrito
Média Diária - Accionamentos
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5.2.2. Helicópteros 

 

Os helicópteros de emergência médica do INEM são utilizados no transporte de doentes graves entre 

unidades de saúde (transporte secundário) ou entre o local da ocorrência e a unidade de saúde (transporte 

primário). 

Estão equipados com material de Suporte Avançado de Vida, sendo a tripulação composta por um Médico, 

um Enfermeiro e dois pilotos. 

 

 

Em 2012 o INEM irá reajustar a oferta de helicópteros de emergência, no sentido de manter ou melhorar a 

sua cobertura do território nacional e melhorar a eficiência da sua gestão e operação. 

Para além disso é ainda importante reforçar a sua participação em atividades como seja o transporte de 

recém-nascidos, o transporte de órgãos e/ou equipas de colheita de órgãos e ainda, no transporte de 

doentes das vias verdes (AVC, Coronária, Trauma e Sépsis), sempre quando a lógica de ”tempo é vida” 

aconselhar a sua utilização.  

 

5.2.3. Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida- SIV 

 

As Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida destinam-se a garantir cuidados de saúde diferenciados, 

designadamente manobras de reanimação, até estar disponível uma equipa com capacidade de prestação de 

Suporte Avançado de Vida. 

A tripulação é composta por um Enfermeiro e um Técnico de Ambulância de Emergência e visa a melhoria 

dos cuidados prestados em ambiente pré-hospitalar à população. 

Macedo de Cavaleiros Bragança n.a. n.a. 0,88 0,68 0,49

 Porto Porto 1,22 0,97 0,63 0,50 0,21

Héli Aguiar da Beira Guarda n.a. n.a. 0,98 0,97 0,96

Lisboa Lisboa 0,87 0,83 0,51 0,70 0,52

Loulé Faro n.a. n.a. 0,45 0,57 0,68

Gráfico
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Ao nível dos recursos técnicos tem a carga de uma Ambulância de Suporte Básico de Vida, acrescida de um 

monitor-desfibrilhador e diversos fármacos. O equipamento das SIV permite a transmissão de 

electrocardiograma e sinais vitais. 

 

Em 2012 o INEM irá reforçar em quantidade, em eficiência e em competências as ambulâncias SIV: 

1. Em quantidade - O INEM irá implementar 8 novas ambulâncias SIV, em modelo integrado no SU. 

2. Em eficiência - Algumas das SIV em funcionamento estão a funcionar apenas em horário noturno, 

em locais de muito baixa densidade populacional, com baixa casuística e sem nenhum SUB onde 

possam ser integradas. O INEM irá reavaliar estes casos e proceder a mudanças que tragam 

ganhos de eficácia e eficiência à rede de ambulâncias de emergência. 

3. Em competências – Durante 2012 o INEM irá continuar a proceder à integração das ambulâncias 

SIV em SU, implementando ainda no âmbito desse processo o apoio destes meios ao transporte 

inter-hospitalar de doentes críticos, nomeadamente Vias Verdes. 

 

A maioria das SIV está, atualmente, posicionada para responder a todo o tipo de situações, desperdiçando 

dessa forma as competências e know‐how acrescidos que representam a franja dos doentes mais graves 

Assim, estrategicamente, as ambulâncias SIV terão que ser posicionadas para responder à procura dos 

doentes mais graves, contrariamente ao que tem acontecido até agora, tanto a nível de pré como de inter-

hospitalar. Utiliza-se assim, com maior eficiência, toda a diferenciação que as suas equipas detêm na área do 

doente crítico e complementa-se a rede que é assegurada pelas Viaturas Médicas de Emergência e 

reanimação, por um lado, e as Ambulâncias de Suporte Básico de Vida/PEM, por outro.  

Ambulâncias SIV 

Delegação Existentes Propostas 

Porto 16 16 

Coimbra 5 11 

Lisboa 5 10 

Faro 4 4 

 30 41 
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Arcos de Valdevez Viana  do Castelo 3,8 5,0 4,7 4,8 5,2

Ponte de Lima Viana  do Castelo 5,4 6,0 5,0 5,1 4,9

Porto (Gondomar) Porto 3,1 3,5 3,4 3,9 4,0

Mirandela Bragança 4,4 5,0 4,2 3,9 3,8

Amarante Porto 3,4 3,9 3,6 3,5 3,6

Lamego Viseu 3,9 4,3 3,5 3,5 3,3

Vila  do Conde/Póvoa  Varzim Porto 2,4 3,0 2,7 3,1 3,3

Santo Tirso Porto 3,2 3,8 2,9 3,1 3,0

Va lença Viana  do Castelo 1,7 2,2 2,4 2,6 3,0

Fafe Braga 1,9 2,3 2,3 2,2 2,3

Melgaço Viana  do Castelo 1,3 1,5 1,6 1,5 1,7

Montalegre Vila  Real 1,3 1,6 1,4 1,3 1,3

Cabeceiras de Basto Braga 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

Peso da  Régua Vila  Real 1,3 1,4 1,1 1,2 1,1

Paredes de Coura Viana  do Castelo n.a. n.a. 0,7 0,6 0,5

Alijó Vila  Real 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

Pombal Leiria 3,7 3,5 3,3 4,8 4,6

Cantanhede / Mira Coimbra 3,4 3,0 3,1 4,4 4,3

Peniche Leiria 2,5 2,7 2,5 3,6 3,6

Tondela Viseu 2,1 2,0 2,2 3,4 3,4

Seia Guarda 1,9 1,9 1,8 2,7 2,6

Moura Beja 2,3 2,4 2,3 1,8 1,8

Elvas Portalegre 2,2 2,4 2,3 1,6 1,6

Odemira Beja 2,6 2,4 2,3 1,6 1,5

Estremoz Évora 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2

Ponte Sôr Portalegre n.a. n.a. n.a. 0,8 0,8

Loulé Faro n.a. 2,9 4,2 3,7 4,7

Vila  Real St. António Faro n.a. 1,5 2,0 2,0 2,7

Lagos Faro 2,6 2,3 2,5 2,6 2,6

Tavira Faro 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4

Coimbra

Lisboa

Faro

Média Diária - Accionamentos
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5.2.4. Ambulâncias de Suporte Básico de Vida - SBV 

 

As ambulâncias de Suporte Básico de Vida (SBV) têm como objetivo principal a estabilização de doentes que 

necessitem de assistência durante o transporte para uma Unidade de Saúde. 

As SBV estão sedeadas em bases do próprio Instituto e em corpos de bombeiros por todo o país, designados 

de Postos de Emergência Médica (PEM). Aos postos PEM é cedida uma ambulância SBV e respectivo 

equipamento pelo INEM e a sua tripulação é assegurada pelo corpo de bombeiros. 

A sua tripulação é composta por Técnicos de Ambulância de Emergência, permitindo a aplicação de medidas 

de Suporte Básico de Vida. 

 

Urge iniciar em 2012 o alargamento da capacidade de intervenção destes meios, mais numerosos e mais 

dispersos geograficamente, que constituem, na maioria dos casos, o primeiro elo da cadeia de prestação de 

cuidados de emergência médica. Para tal é necessário encetar o início de um programa formativo formal de 

aquisição de novos e mais complexos conhecimentos e competências, de forma a poderem melhor atuar em 

situações de risco de vida imediato, sob forte controlo e coordenação médicos, naquilo que são 

considerados “atos médicos delegados”, enquadrados em protocolos de atuação devidamente validados 

para o efeito. 

 

Para além disso, em 2012 será ainda importante rever a atual rede de ambulâncias de emergência, no 

sentido de realizar: 

1. O reforço de meios em zonas onde tal se verifica como necessário pela elevada casuística 

existente; 

2. O reforço de meios em zonas com menor capacidade de resposta instalada; 

3. A diminuição de sobreposições regionais/locais de meios de nível de resposta semelhante; 

4. O aproveitamento de sinergias entre redes de viaturas de emergência de diferentes níveis e/ou de 

diferentes entidades. 

Para dar cumprimento a estes objetivos, o INEM irá reforçar estes meios, implementando mais 5 

ambulâncias SBV 
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Porto 6 Porto 13,0 13,3 12,3 10,8 10,5

Porto 1 Porto 13,0 13,2 11,7 10,6 10,0

Porto 2 Porto 11,2 11,5 10,2 9,4 8,9

Rio Tinto Porto 8,4 9,0 8,4 8,4 8,4

Porto 3 Porto 10,0 10,3 9,1 8,6 8,2

Braga Braga 11,7 11,4 9,1 8,5 7,2

Gaia 1 Porto 8,1 7,9 6,7 6,4 5,7

Maia  1 Porto 6,4 6,1 6,4 5,1 5,1

Chaves Vila  Real 5,7 6,0 5,3 5,2 5,0

Porto 4 Porto 6,3 5,3 4,4 5,9 4,9

Matosinhos  1 Porto 7,4 5,4 4,7 5,7 4,3

Espinho Aveiro 4,9 4,8 4,3 4,2 3,9

Ovar Aveiro 4,0 4,2 3,8 3,8 3,7

Porto 5 Porto 8,3 7,5 6,3 3,6 2,6

Gaia 2 Porto 6,2 5,3 4,2 3,2 2,2

Torre de Moncorvo Bragança 1,1 1,5 1,3 1,3 1,4

Vieira  do Minho Braga 0,7 1,0 0,9 1,3 1,4

Miranda  do Douro Bragança 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7

Celorico de Basto Braga 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4

Coimbra1 Coimbra 10,7 9,6 9,0 9,8 8,9

Coimbra  2 Coimbra 9,8 9,1 8,5 9,3 8,7

Viseu Viseu 10,1 9,6 9,0 8,2 7,6

Leiria Leiria 7,0 6,1 6,0 6,8 6,3

Fundão Castelo Branco 4,0 3,8 3,9 4,4 4,4

Anadia Aveiro 4,3 4,0 3,8 4,4 4,2

Estarreja Aveiro 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6

Trancoso Guarda 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6

Fig. De Castelo Rodrigo Guarda 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Fratel Castelo Branco n.a. 0,5 0,5 0,6 0,6

Oleiros Castelo Branco n.a. 0,5 0,5 0,6 0,6

Tábua Coimbra 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5

Sabugal Guarda 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5

Mortágua Viseu 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

Vouzela Viseu 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3

Figueiró dos Vinhos Leiria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Média Diária - Accionamentos
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5.2.5. Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 

 

(Inclui o Transporte de Recém-Nascidos de Alto Risco e o Transporte em SAV Pediátrica.) 

As crianças que necessitam de cuidados intensivos devem ser tratadas em unidades especializadas com 

recursos técnicos e humanos adequados à gravidade da situação, sendo frequente a necessidade de 

transferência de uma criança gravemente doente de um hospital para uma outra unidade de saúde mais 

diferenciada e que tenha a capacidade de responder à situação. 

O Subsistema de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico é um serviço que presta cuidados a bebés 

prematuros, recém-nascidos em situação de risco e crianças gravemente doentes, permitindo a sua 

estabilização e o transporte para hospitais onde existam unidades de Cuidados Intensivos Neonatais e/ou 

Pediátricas ou especialidades ou valências não disponíveis no local de origem. 

Média Diária - Accionamentos

GráficoP20122010 2011
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Lisboa 9 Lisboa 12,0 10,8 10,4 12,8 12,0

Lisboa 16 Lisboa 12,2 10,9 10,3 12,5 11,6

Lisboa 2 Lisboa 12,3 10,6 10,2 12,6 11,5

Lisboa 1 Lisboa 12,4 10,7 10,2 12,4 11,3

Lisboa 3 Lisboa 11,4 10,4 10,3 11,6 11,1

Lisboa 4 Lisboa 10,8 9,3 9,4 11,0 10,3

Lisboa 11 Lisboa 9,2 8,4 8,2 10,0 9,5

Setúba l 1 Setúbal 8,9 8,4 8,6 8,8 8,6

Amadora Lisboa 10,6 8,3 8,2 9,2 8,0

Lisboa 18 Lisboa 2,8 4,2 7,1 5,5 7,7

Lisboa 10 Lisboa 4,4 4,7 5,8 5,1 5,8

Lisboa 14 Lisboa 3,7 3,9 5,1 4,6 5,3

Lisboa 13 Lisboa 3,0 3,1 3,9 4,7 5,2

Lisboa 15 Lisboa 3,8 3,9 5,0 4,6 5,2

Setúba l 2 Setúbal 6,7 5,6 4,4 5,9 4,8

Lisboa 5 Lisboa 2,4 2,3 3,2 3,9 4,2

Lisboa 19 Lisboa 7,2 6,4 5,4 5,0 4,1

Lisboa 6 Lisboa 8,3 6,9 5,4 4,8 3,4

Lisboa 7 Lisboa 7,3 6,5 4,8 4,5 3,3

Lisboa 12 Lisboa 8,6 6,0 4,8 4,4 2,5

Lisboa 17 Lisboa 8,7 7,2 5,0 4,3 2,4

Portimão Faro 4,9 6,3 5,7 6,3 6,7

Olhão Faro 6,6 6,2 5,5 5,9 5,3

Faro 1 Faro 8,7 7,0 6,6 5,5 4,5

Faro 2 Faro 5,2 4,0 3,3 5,4 4,4

Alcantarilha Faro 2,4 3,1 3,1 3,5 3,9

Lisboa

Faro



Plano de Atividades 2012 

 

  
INEM                                                                                                                                                                           44 / 99 
Abril / 2012 

É um meio diferente dos restantes, pois não realiza transportes primários (do local da ocorrência para o 

hospital) mas sim transportes secundários (entre hospitais). 

Este sistema existe atualmente em Lisboa, em Coimbra e no Porto. 

 

O TIP é constituído por ambulâncias especializadas, com uma tripulação constituída por um médico, um 

enfermeiro e um técnico de ambulância de emergência. Estão equipadas com todo o material necessário à 

estabilização e transporte de doentes dos 0 aos 18 anos de idade.  

Este modelo de transporte passou a englobar o já existente Subsistema de Transporte de Recém-nascidos de 

Alto Risco. O serviço tem uma cobertura nacional e funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. 

 

 

 

Em 2012 pretende-se implementar uma ambulância TIP na região do Algarve, com base no Hospital de Faro 

e promover a utilização dos helicópteros no âmbito desta atividade, sempre que tal se revele adequado. 

 

5.2.6. Motociclos de Emergência Médica 

 

A mota de emergência médica é um meio ágil, vocacionado para o trânsito citadino, que permite chegar 

rapidamente ao local onde se encontra o doente. 

Este veículo transporta um aparelho de Desfibrilhação Automática Externa, oxigénio, adjuvantes da via aérea 

e ventilação, equipamento para avaliação de sinais vitais e glicemia capilar e outros materiais de Suporte 

Básico de Vida (SBV). 

Este material permite ao Técnico do INEM adoptar as medidas iniciais necessárias à estabilização da vítima, 

até que estejam reunidas as condições para um eventual transporte. 

Ambulância  Recém-Nascidos Porto 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

SAV Pediátrica Porto n.a. n.a. n.a. 0,4 0,4

Ambulância  Recém-Nascidos Coimbra 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7

Ambulância  Recém-Nascidos Lisboa 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6

SAV Pediátrica Lisboa n.a. n.a. 0,6 0,6 0,8

Porto

Coimbra

Lisboa

Transporte Pediátrico Distrito
Média Diária - Accionamentos
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Em alguns casos, a intervenção deste meio é a única necessária, dispensando a presença de uma ambulância 

de socorro no local. 

Em 2012 o INEM irá implementar mais 3 motociclos de emergência médica, reforçando assim a sua 

capacidade de intervenção e a rapidez da mesma, nomeadamente de SBV-DAE, em zonas urbanas onde tal 

se considera necessário. 

 

 

5.2.7. Postos de Emergência Médica - PEM 

 

Ambulâncias SBV do INEM que estão sedeadas em Corpos de Bombeiros ou delegações da Cruz Vermelha 

Portuguesa por todo o país. Aos postos PEM é cedida uma ambulância SBV e respectivo equipamento pelo 

INEM e a sua tripulação é assegurada pelo corpo de bombeiros ao qual o INEM atribui um subsídio trimestral 

fixo e um prémio por saída. 

Durante 2011 foi realizado um importante reforço da capacidade de intervenção deste meio, muitas vezes o 

primeiro a chegar junto do utente, no sentido de o dotar de capacidade de Desfibrilhação Automática 

externa. Foram dotadas de DAE todas as ambulâncias PEM (192) e realizada formação a.1.749 elementos.  

Em 2012 o INEM irá continuar a aumentar a capacidade de atuação deste importante elo da cadeia, desta 

feita através da implementação de sistemas de apoio à navegação (INEM Navigator) e registo clínico 

electrónico (Mobile Clinic) em 80 viaturas, com todas as vantagens destas aplicações em termos de eficácia, 

rapidez, controlo clínico, integração da informação e qualidade de cuidados já largamente demonstradas.  

Em 2012 serão ainda implementados mais cerca de 10 PEM, por substituição de ambulância SBV própria do 

INEM ou como reforço do sistema existente.  

Moto Porto Porto 3,6 2,6 2,8 2,8 2,5

Moto Braga Braga n.a. n.a. n.a. 1,2 1,2

Moto Coimbra Coimbra n.a. n.a. n.a. 1,2 1,2

Moto Lisboa Lisboa 3,7 3,5 1,5 2,6 1,5

Moto Faro Faro n.a. n.a. n.a. 1,1 1,1

Porto

Coimbra

Lisboa

Faro

Motociclos Distrito
Média Diária - Accionamentos
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BV Guimarães Braga 17,4 17,7 15,7 14,3 13,5

BV Coimbrões Porto n.a . 10,5 10,6 11,0 11,2

BV Braga  (2 amb) Braga 13,3 14,8 16,3 9,0 10,5

BV Ermesinde Porto 12,5 12,7 11,0 10,0 9,3

BV V N Famalicão Braga 11,9 12,2 10,5 9,5 8,8

BV Oliveira  de Azemeis Aveiro 10,3 10,5 9,3 8,6 8,1

BV Vila  do Conde Porto n.a . 12,3 10,8 9,4 7,9

BV Viana do Castelo Viana do Castelo 11,9 11,2 9,6 9,0 7,8

BV Valongo Porto 9,0 9,8 8,7 7,9 7,8

BV Moreira  da  Maia Porto 9,6 9,9 8,8 7,7 7,4

BV Vila  Verde Braga n.a . 5,9 6,4 6,7 7,1

BV Aguda Porto 7,7 8,9 7,8 7,0 7,0

BV Porto Porto 1,3 1,5 4,8 5,2 6,9

BV Gondomar Porto 8,1 8,9 7,5 7,2 6,9

BV Lourosa Aveiro n.a . 5,0 6,8 5,9 6,7

BV Barcelos Braga 11,1 11,1 9,0 7,8 6,7

BV Portuenses Porto 9,6 10,3 8,4 7,2 6,6

BV Bragança  (2 amb) Bragança 7,2 7,8 6,8 6,7 6,5

BV Penafiel Porto 7,4 8,0 6,8 6,7 6,3

BV Famalicenses Braga n.a . 9,3 8,3 7,3 6,3

CBS Braga  (2 amb) Braga 7,7 7,4 7,4 6,3 6,1

BV Carva lhos Porto 8,6 8,4 6,9 6,9 6,1

BV Lousada Porto n.a . 6,2 6,5 5,8 5,8

BV Barcelinhos Braga n.a . 6,5 5,9 6,0 5,6

BV Trofa Porto 6,7 7,1 5,9 5,8 5,4

BV Póvoa do Varzim Porto 11,3 10,9 4,6 8,8 5,4

CBS Gaia Porto 5,3 6,0 5,2 5,4 5,4

BV Vizela Braga n.a . 5,7 5,6 5,5 5,4

BV Areosa Porto n.a . 7,0 7,4 5,6 5,2

BV Feira Aveiro n.a . 7,4 6,3 6,0 5,2

BV Valadares Porto 7,2 7,5 5,8 5,9 5,2

BV Marco de Canaveses Porto n.a . 4,4 4,0 4,8 4,8

BV Póvoa Lanhoso Braga n.a . 5,3 4,8 5,0 4,8

BV Vila  Real - Cruz Branca Vila  Real 3,9 4,4 4,9 4,4 4,8

BV Fafe Braga n.a . 8,9 7,2 5,9 4,3

BV Vale de Cambra Aveiro n.a . n.a . 4,3 4,3 4,3

BV S João da  Madeira Aveiro 6,4 6,4 5,3 4,7 4,2

BV Leça  do Ba lio Porto 3,9 4,5 4,5 3,8 4,2

BV Vila  Real - Cruz Verde (2 amb) Vila  Real 6,9 6,6 5,1 5,0 4,1

BV Paredes Porto n.a . 4,8 4,5 4,4 4,1

BV Castelo de Pa iva Aveiro 1,5 2,7 3,3 3,1 4,0

BV Ponte de Lima Viana do Castelo 7,5 6,6 5,7 4,8 3,9

BV Amares Braga n.a . 4,1 4,0 3,8 3,6

BV Lixa Porto 1,7 1,9 2,0 3,3 3,5

BV Viatodos Braga n.a . 5,4 4,9 4,0 3,4

BV Rebordosa  (s/ amb) Porto n.a . n.a . n.a . 2,9 2,9
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BV Santo Tirso Porto 3,4 4,0 3,5 2,9 2,9

BV Avintes Porto 3,6 4,0 3,4 3,0 2,9

BV Baltar Porto n.a . 3,6 3,4 3,0 2,8

BV Valpaços Vila  Real 2,9 3,0 2,8 2,8 2,7

BV Lamego Viseu 5,2 4,2 3,6 3,5 2,7

BV Amarante Porto 2,0 2,6 2,8 2,2 2,6

BV Ovar Aveiro 2,9 3,4 2,8 2,4 2,4

BV Macedo de Cavaleiros Bragança 3,3 3,4 2,8 2,6 2,4

BV Esposende Braga 3,2 3,5 2,7 2,4 2,1

BV Moimenta  da  Beira Viseu 2,2 2,6 2,2 2,1 2,1

BV Chaves Vila  Real 2,3 2,6 2,3 2,0 2,0

BV Baião Porto n.a . 2,0 2,2 1,9 2,0

BV Mirandela Bragança 1,9 2,1 2,2 1,8 1,9

BV Arcos de Valdevez Viana do Castelo 4,1 3,7 3,0 2,4 1,9

BV Vila  Pouca  de Aguiar Vila  Real 2,7 2,4 1,8 2,3 1,9

BV Caminha Viana do Castelo 2,5 2,6 2,2 1,9 1,8

BV Paredes de Coura Viana do Castelo n.a . 1,0 1,7 1,4 1,7

BV Vieira  do Minho Braga 1,5 1,4 1,3 1,8 1,7

BV Murça Vila  Real 1,5 1,8 1,7 1,5 1,7

BV Santa  Marinha do Zezere Porto n.a . 1,9 2,3 1,6 1,6

BV Valença Viana do Castelo 2,2 1,6 2,0 1,7 1,6

BV Mesão Frio Vila  Real 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4

BV Melres Porto n.a . 2,0 1,5 1,5 1,2

BV Vinhais Bragança 1,9 1,7 1,4 1,5 1,2

BV S. João da Pesqueira Viseu n.a . n.a . n.a . 0,9 0,9

BV Vimioso Bragança 1,0 1,2 1,1 0,9 0,9

BV Monta legre Vila  Real 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

BV Freixo de Espada à  Cinta Bragança n.a . n.a . n.a . 0,5 0,5

BV Melgaço Viana do Castelo 0,7 0,4 0,5 0,4 0,3

BV Miranda do Douro Bragança 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1

BV Moncorvo Bragança 1,2 0,6 0,4 0,4 0,0

BV Novos de Aveiro Aveiro n.a . 11,1 10,9 10,8 10,7

BV Castelo Branco Castelo Branco 12,1 13,2 11,3 10,7 10,3

BV Ca ldas Rainha Leiria 12,5 12,5 11,0 10,8 10,1

BV Leiria  (2 amb) Leiria 11,8 11,8 9,9 10,3 9,4

BV Covilhã  (2 amb) Castelo Branco 11,1 11,7 10,0 9,4 8,8

BV Figueira  da  Foz Coimbra 13,9 13,0 11,0 10,1 8,6

BV Agueda Aveiro 9,8 9,9 8,9 8,6 8,2

BV Ilhavo Aveiro n.a . 9,2 8,5 8,2 7,7

BV Guarda (2 amb) Guarda 8,5 9,2 8,0 7,4 7,2

BV Aveiro Velhos Aveiro 12,4 12,7 8,8 8,8 7,0

BV Pombal Leiria 11,8 10,7 9,6 7,5 6,4

CBS Coimbra Coimbra 6,3 7,8 6,6 5,9 6,1

BV Marinha Grande Leiria 8,0 7,8 7,0 6,6 6,0

BV Albergaria  Velha Aveiro 7,9 7,5 6,2 6,6 5,8

BV Mangualde Viseu 4,7 5,2 5,0 4,6 4,7
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BV Oliveira  Ba irro Aveiro n.a . 6,0 5,3 5,2 4,7

BV Alcobaça Leiria 5,9 5,7 5,3 4,9 4,6

BV Vagos Aveiro n.a . 5,3 4,7 4,8 4,4

BV Cantanhede Coimbra 6,1 6,8 5,4 4,6 4,3

BV Condeixa Coimbra 4,5 4,6 4,4 4,4 4,3

BV Viseu Viseu n.a . n.a . 3,1 3,6 4,1

BV Bombarra l Leiria 4,3 4,4 4,1 4,1 4,0

BV Soure Coimbra 6,6 6,0 5,1 4,7 4,0

BV Montemor- o-Velho Coimbra 4,7 4,5 4,2 4,1 3,8

BV Castro Daire Viseu 3,3 3,8 3,8 3,6 3,8

BV Óbidos Leiria 4,0 4,0 3,5 3,6 3,4

BV Sta  Comba Dão Viseu 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2

BV Penacova Coimbra 3,4 3,6 3,3 3,1 3,0

BV Mira Coimbra n.a . 2,7 2,9 2,9 3,0

BM Lousã Coimbra n.a . 3,5 3,1 3,2 2,9

BV Anadia Aveiro 4,4 4,5 3,8 3,2 2,9

BV Mealhada Aveiro 3,6 3,2 3,1 3,1 2,8

BV Oliveira  do Hospita l Coimbra 3,8 3,9 3,2 3,1 2,8

BV Bata lha Leiria 3,8 3,5 3,3 3,0 2,8

BV Porto de Mós Leiria 4,3 4,1 3,4 3,2 2,7

BV Peniche Leiria 5,7 5,7 4,3 3,3 2,6

BV Miranda Corvo Coimbra 2,5 2,7 2,5 2,4 2,4

BV Fundão Castelo Branco 4,1 4,2 3,5 2,7 2,4

BV Tábua Coimbra n.a . n.a . n.a . 2,3 2,3

BV Idanha-a-Nova Castelo Branco 1,8 2,3 2,0 2,3 2,3

BV Tondela Viseu n.a . 4,6 4,0 3,0 2,3

BV Sertã Castelo Branco n.a . 3,0 2,9 2,5 2,3

BV Sever do Vouga Aveiro n.a . 2,8 2,5 2,4 2,2

BV Penela Coimbra 2,1 2,3 2,1 2,2 2,1

BV Gouveia Guarda 2,4 2,5 2,2 2,1 2,0

BV Proença-a-Nova Castelo Branco 2,2 2,4 2,3 1,7 1,8

BV Celorico da  Beira Guarda 2,2 2,5 2,0 1,9 1,8

BV Vouzela Viseu 2,4 2,4 1,9 1,9 1,7

BV Pinhelenses (Pinhel) Guarda 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

BV Arganil (Argus) Coimbra 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6

BV Belmonte Castelo Branco 2,2 2,2 1,8 1,7 1,5

BV Sabugal Guarda 2,1 2,1 1,6 1,6 1,4

BM Leiria Leiria 4,1 4,6 3,7 1,5 1,3

BV Soito Guarda n.a . 2,5 1,7 1,7 1,1

BV Penamacor Castelo Branco 0,7 0,8 1,1 1,0 1,1

BV V Nova Poiares Coimbra 1,6 1,4 1,2 1,3 1,1

BV Almeida Guarda 1,3 1,4 1,3 1,0 1,0

BV Seia  (2 amb) Guarda 2,8 2,9 2,1 1,3 1,0

BV Manteigas Guarda n.a . 1,2 1,0 0,9 0,7

BV Fornos de Algodres Guarda 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7

BV Trancoso Guarda 1,2 0,5 0,4 0,3 0,3
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BV Amadora  (2 Amb.) Lisboa 15,8 15,1 16,5 19,4 19,7

BV Seixa l Setúbal 13,9 13,3 13,8 15,7 15,7

BV Sacavém Lisboa 13,9 13,4 13,3 15,6 15,3

BV Odivelas Lisboa 14,7 13,1 13,3 15,3 14,6

BV Algueirão Lisboa 11,8 10,4 11,7 12,9 12,9

BV Cacém (Agualva-Cacém) Lisboa 11,2 9,5 9,9 12,8 12,1

BV Cacilhas  (Costa) Setúbal 2,5 6,0 7,6 8,5 11,0

BV Moita Setúbal 10,2 9,3 9,3 10,5 10,1

BV Cacilhas Setúbal 15,7 12,0 10,6 12,5 9,9

BV Torres  Vedras Lisboa 9,9 8,1 9,1 10,0 9,6

BV Barreiro Setúbal 10,4 9,2 9,0 10,2 9,5

BV Queluz Lisboa 9,7 8,1 8,6 10,0 9,4

BM Tomar Santarém 8,7 7,1 8,1 9,5 9,1

BV Evora Évora 10,8 9,0 9,1 9,3 8,4

BV Alcabideche Lisboa 6,7 6,3 7,0 8,2 8,3

BV Oeiras Lisboa 7,3 6,9 7,3 8,3 8,3

BV Sesimbra  (Q.Conde) Setúbal 0,0 3,3 4,2 5,2 7,3

BM Abrantes Santarém 8,2 7,2 7,6 7,6 7,3

BV Loures Lisboa 7,5 6,8 7,0 7,4 7,2

BV Casca is Lisboa 6,7 5,8 6,2 7,4 7,1

BV Torres  Novas Santarém 7,2 6,2 6,8 7,2 7,0

BM Santarem Santarém 7,5 7,0 6,0 6,7 6,0

BM Cartaxo Santarém 5,6 5,2 5,7 5,9 5,9

BV Almeirim Santarém n.a. 4,4 5,1 5,3 5,9

BV Estoril Lisboa 5,9 5,4 5,7 5,7 5,6

BV Malveira Lisboa 5,0 4,8 4,9 5,5 5,4

BV Ourem Santarém 4,5 4,5 4,8 5,2 5,3

BV Beja Beja 6,7 5,6 5,8 5,6 5,1

BV Belas Lisboa 5,3 4,1 4,3 5,5 5,0

BV Carnaxide Lisboa 4,9 4,1 4,4 4,9 4,7

BV Algés Lisboa 4,0 4,0 4,2 4,6 4,7

BV Alenquer Lisboa 4,9 4,2 4,4 4,9 4,6

BV Pinhal Novo Setúbal 4,6 3,8 4,2 4,7 4,5

BV Barcarena Lisboa 3,0 2,5 3,5 4,2 4,5

BV Pa lmela Setúbal 4,6 4,1 3,8 4,8 4,4

BV Rio Maior Santarém 4,0 3,6 3,8 4,3 4,2

BV Grandola Setúbal 3,4 3,3 3,4 4,1 4,1

BV Lourinhã Lisboa 5,1 4,1 4,3 4,5 4,1

BV Montijo Setúbal 3,8 3,2 3,6 4,0 3,9

BV Alverca Lisboa 5,1 4,2 4,0 4,2 3,7

BV Sines Setúbal n.a . 3,4 3,1 3,5 3,5

BV Fátima Santarém n.a. 3,8 3,4 3,5 3,3

BV Dafundo Lisboa 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2

BV Sintra Lisboa 4,8 3,5 3,5 3,9 3,2

BM Coruche Santarém 2,5 2,6 2,7 3,0 3,1

BV Samora Correia Santarém 3,2 2,6 2,8 3,3 3,1
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BV Mafra Lisboa n.a. 2,4 2,5 2,9 3,0

BV Pernes Santa rém 2,8 2,5 2,6 3,0 2,9

BV Entronca mento Santa rém n.a. 3,4 3,0 3,1 2,9

BV Santiago Cacém Setúbal 1,9 1,7 2,0 2,7 2,7

BV Ses imbra Setúbal 7,6 4,5 3,8 4,6 2,7

BV Portalegre Portalegre 3,3 3,0 2,9 2,9 2,6

BV Benavente Santa rém 2,3 1,9 2,2 2,7 2,6

BV Vila  F. Xira Lisboa 3,2 2,4 2,4 2,8 2,3

BV Alca cer do Sa l Setúbal 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1

BV Moura Beja 1,6 1,4 1,4 2,1 2,1

BV Odemira  Beja 2,1 1,5 1,4 2,4 2,1

BV Montemor Novo Évora 2,8 2,2 2,2 2,3 2,0

BV Ferreira  Alentejo Beja 1,9 1,8 1,8 2,1 2,0

BV V.N.Barquinha Santa rém n.a. 1,8 1,6 2,0 2,0

BV Elva s Portalegre 1,3 1,2 1,0 2,1 2,0

BV Ourique Beja 2,1 1,7 1,9 2,1 2,0

BV Reguengos Monsa raz Évora 2,5 2,2 2,1 2,2 2,0

BV Vendas Nova s Évora 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9

BV Águas de Moura Setúbal 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7

CBS Setuba l (Azeitão) Setúbal 1,9 1,6 1,8 1,8 1,7

BV Nisa Portalegre 2,1 1,5 1,7 1,9 1,6

BV Mertola  Beja 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5

BV Alcoentre Lisboa 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3

BV Ponte Sor Porta legre 1,7 1,7 1,4 1,5 1,3

CBS Setuba l Setúbal 3,0 1,3 2,1 1,6 1,2

BV Bucelas Lisboa 1,2 1,0 1,0 1,3 1,2

BV Arra iolos Évora 1,7 1,4 1,2 1,3 1,1

BV Estremoz Évora 0,9 0,8 0,6 1,1 1,0

BV Mora Évora 1,1 0,9 0,8 0,9 0,7

BV Borba Évora 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7

BV Almoçageme Lisboa 0,6 1,3 0,5 0,6 0,6

RSB Lisboa (s/ amb) Lisboa n.a. 3,8 3,5 1,4 0,5

BV Albufeira  (2 a mb) Faro 13,9 13,2 12,8 12,7 12,2

BV Faro Faro 3,4 4,7 6,3 6,3 7,7

CVP Fa ro Faro n.a. n.a. n.a. 6,0 6,0

BV Lagoa Faro 5,8 5,7 5,6 5,9 5,9

BM Olhão Faro 4,8 4,7 5,3 5,4 5,7

BV Lagos Faro 6,9 4,6 4,7 5,4 4,3

BM Tavira  (2 amb) Faro 6,2 5,0 4,6 5,1 4,3

BM Loulé Faro 16,7 12,9 10,6 7,2 4,1

BV VRS António Faro 7,3 5,8 5,0 5,3 4,1

BV Portimã o Faro 12,6 6,1 6,6 7,0 4,0

BV Messines Faro 3,9 3,8 3,8 3,4 3,4

BV Aljezur Faro 2,3 2,2 1,9 2,1 1,9

BV Silves Faro 5,3 2,4 2,9 2,8 1,7

BV Vila  Bispo Faro 1,8 1,5 1,5 1,7 1,5

BV Monchique Faro 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2
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6. Outras Atividade  

 

O INEM, no desenvolvimento da sua atividade tem um conjunto de subsistemas para atender a necessidades 

específicas, abaixo identificadas 

 

6.1. CODU MAR 

 

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU Mar) tem por missão prestar aconselhamento 

médico a situações de emergência, o eventual acionamento de meios de evacuação bem como o 

encaminhamento hospitalar de situações de emergência que se verifiquem a bordo de embarcações. 

O CODU Mar é constituído por uma equipa de médicos que garantem apoio 24 horas por dia, com a 

cooperação das estações Radionavais, estações Costeiras, Centros Navais de Busca e Salvamento e com a 

Autoridade Marítima Local (Capitanias de Portos). 

Uma equipa de médicos garante os cuidados a prestar, procedimentos e terapêutica a administrar à vítima, 

podendo também acionar a evacuação do doente, organizar o acolhimento em terra, e encaminhá-lo para o 

serviço hospitalar adequado. 

 

 

 

6.2. Centro de Informação Antivenenos – Consultas CIAV 

 

O Centro de Informação Antivenenos (CIAV) é um centro médico de consulta telefónica na área da 

toxicologia, responsável pela prestação, em tempo útil, das informações necessárias e adequadas a 

profissionais de saúde ou ao público em geral, visando uma abordagem correta e eficaz a vítimas de 

intoxicação. 

O CIAV presta informações referentes ao diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica e prognóstico 

da exposição a tóxicos em intoxicações agudas ou crónicas e, ainda, informações toxicológicas sobre todos 

os produtos existentes, desde medicamentos a produtos de utilização doméstica ou industrial, produtos 

naturais, plantas ou animais. 

CODU MAR 0,28 0,24 0,27 0,26 0,26
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Para prestar este serviço, o CIAV tem disponíveis médicos especializados, 24 horas por dia, que atendem 

consultas de médicos, outros profissionais de saúde e do público em geral. 

Em 2012 o INEM irá, estrategicamente, reforçar o papel do CIAV no sistema de emergência médica, 

nomeadamente através da sua intervenção mais ativa na formação de profissionais dos vários meios e do 

CODU, bem como do cidadão em geral. Irá ainda participar de forma estandardizada na triagem e 

aconselhamento de todas as situações em que exista confirmação ou suspeita de intoxicação e/ou 

envenenamento. 

Para além disso é vital dar maior sustentabilidade ao CIAV e contribuir, de forma sinérgica, para ganhos de 

sustentabilidade do CODU. Dessa forma irá ser desenvolvido um processo de integração da atividade CIAV 

na rotina dos CODU, preservando as suas especificidades, garantido o necessário sigilo industrial envolvido e 

assegurando as competências necessárias a esta atividade a todos os futuros intervenientes. 

 

  

 

6.3. Proteção de Saúde a Altas Individualidades 

 

Planear e coordenar as ações de proteção e de acompanhamento de altas individualidades é uma das 

competências do Departamento de Emergência Médica do INEM. 

O INEM garante, nesta área, a prestação de assistência médica a vítimas de acidente ou doença súbita 

durante os encontros, disponibilizando equipas VIP (Proteção à saúde de Altas Entidades) destinadas ao 

acompanhamento das comitivas. 

Cada uma é constituída por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de ambulância de emergência, uma 

ambulância de Suporte Básico de Vida e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). 

A par das equipas VIP, o INEM também pode disponibilizar um Posto Médico. 

Esta atividade irá manter-se em 2012. 

  

CIAV 83 85 77 78 75

Consultas CIAV
Média Diária
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6.4. Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise - CAPIC 

 

O Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) é um serviço direcionado para o atendimento 

das necessidades psicossociais da população bem como, caso seja necessário, prestar apoio aos 

intervenientes do SIEM. 

É formado por uma equipa de psicólogos clínicos com formação específica em intervenção psicológica em 

crise, emergências psicológicas e intervenção psicossocial em catástrofe. 

Os Psicólogos do CAPIC intervêm diretamente no CODU, com o contactante em diversas situações como: 

tentativas e risco de suicídio, crises de ansiedade e ataques de pânico, violações/abuso sexual e emergências 

psiquiátricas. 

Caso seja necessário, os psicólogos de CAPIC também se deslocam diretamente aos locais onde a sua 

presença se justifique. 

 

6.5. Vias Verdes Pré-Hospitalares 

 

As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade dos doentes na fase 

aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados, proporcionando um diagnóstico e tratamento 

mais eficazes. 

Além disso, atuam numa abordagem de encaminhamento e tratamento mais adequado, planeado e 

expedito, nas fases pré, intra e inter-hospitalares, de situações clínicas mais frequentes e/ou graves que 

importam ser especialmente valorizadas pela sua importância para a saúde das populações e pela relação 

direta (inversa) existente entre tempo decorrido desde o início dos sintomas / problemas e prognóstico. 

Neste sentido, as Vias Verdes são essenciais não só para melhorar as acessibilidades como para permitir os 

tratamentos mais eficazes, dado que o factor tempo, entre o início de sintomas e o diagnóstico/tratamento 

é fundamental para a redução de mortalidade e das sequelas. 

 

6.5.1. Na Vertente AVC 

 

O Programa Via Verde do Acidente Vascular Cerebral do INEM, tem por objetivo orientar os doentes com 

sinais e sintomas de AVC para o hospital adequado onde o diagnóstico será confirmado e o tratamento 

efectuado. 

Em 2012 o INEM deverá continuar a participar na orientação adequada destes doentes, incrementa a sua 

participação no transporte inter-hospitalar, nomeadamente através das equipas das VMER e/ou das SIV, no 

seu modelo integrado no SU. 
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6.5.2. Na Vertente Coronária 

 

A Via Verde Coronária pressupõe a identificação precoce de uma situação de enfarte agudo do miocárdio e o 

seu transporte célere até ao local mais próximo disponível com capacidade para realizar a desobstrução 

mecânica da oclusão arterial. 

O INEM tem hoje capacidade de diagnóstico clínico e electrocardiográfico destas situações em todos os seus 

meios VMER e SIV, com possibilidade de envio informático desses dados para as Unidades de Saúde 

definidas como centros Coronários. 

Em 2012 o INEM irá promover a melhoria da articulação entre o pré-hospitalar e os centros Coronários, no 

sentido de aumentar a eficácia desta Via Verde e, dessa forma, o número de doentes com enfarte agudo 

submetidos a desobstrução mecânica primária.  

Em 2012 irá incrementar a sua participação no transporte inter-hospitalar destes doentes, nomeadamente 

através das equipas das VMER e/ou das SIV, no seu modelo integrado no SU. 

 

6.5.3. Na Vertente do Trauma 

 

À semelhança do que já sucede com as Vias Verdes AVC e Coronária, a Via Verde do Trauma define os 

procedimentos a seguir quando são recebidas vítimas de acidentes nas urgências dos hospitais. Este 

procedimento nasce da necessidade reconhecida de melhorar a resposta nos hospitais às vítimas de 

acidentes, através da identificação precoce de sinais de alarme, do conhecimento dos mecanismos de 

pedido de ajuda, da sistematização das primeiras atitudes de socorro e na definição do encaminhamento 

para a instituição mais adequada e com melhores condições de tratamento definitivo. 

 

Em 2012, e de acordo com a revisão da rede de SU que venha a ser definida pela Comissão de Reavaliação da 

Rede nacional de Emergência e Urgência, o INEM irá definir, com os Centros de Trauma que venham a ser 

constituídos para o efeito, protocolos de referenciação de doentes traumatizados graves, no sentido de fazer 

bypass a pontos da rede de SU que não sejam os mais adequados para determinados doentes, fazendo 

chegar o doente certo ao local certo, no mais curto espaço de tempo possível (conceito de Via Verde) 

 

6.5.4. Na Vertente da Sépsis Grave 

 

A Via Verde da Sépsis visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do Serviço Nacional de Saúde um 

protocolo de identificação rápida e inicio imediato de medidas terapêuticas a todos os doentes com Sépsis 

grave.  
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De acordo com a Circular Normativa nº 01/DQS/DQCO, da DGS, de 06 de Janeiro de 2010, “A implementação 

de um protocolo terapêutico de Sépsis permite, não só diminuir a morbilidade e a mortalidade associadas a 

esta patologia, mas, também, uma redução substancial dos custos para as instituições. Uma implementação 

alargada destes protocolos terapêuticos representa um meio potencial para a melhoria da utilização dos 

recursos existentes, com contenção simultânea dos custos.  

Atualmente, porque é cientificamente aceite que uma intervenção precoce e adequada, tanto em termos de 

antibioterapia como de suporte hemodinâmico, pode melhorar significativamente o prognóstico dos 

doentes com Sépsis grave e choque séptico, é imperativa a implementação de mecanismos organizacionais 

que permitam a sua rápida identificação e instituição atempada de terapêutica optimizada”. 

 

Assim, em 2012, é fundamental que o INEM implemente a Via Verde da Sépsis no contexto extra-hospitalar, 

de forma a identificar mais precocemente doentes com Sépsis grave e proceder à sua estabilização inicial e 

encaminhamento para os centros de tratamento de Sépsis grave, criados ao abrigo da referida norma da 

DGS 
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7. Ações e Projetos Transversais 

 

A atividade do INEM desenvolve-se com base em duas grandes vertentes: a área operacional que se traduz 

em todas as atividades que "movem" o INEM, ou seja, as que garantem aos sinistrados ou vítimas de doença 

súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde e as áreas de suporte, também diretamente 

ligadas aos fluxos das operações, mas cujo objetivo é apoiarem, nas suas diferentes áreas, as atividades do 

INEM. 

 

 

 

 

 

Em cada uma das áreas de atuação do INEM está identificada a correspondência com as Medidas inscritas no 

Programa do Governo  

Para cada uma das Unidades Orgânicas do INEM será apresentado o correspondente QUAR Sectorial 

elaborado de acordo com os objectivos estratégicos da organização. Estes QUAR integram os objectivos 

estratégicos e operacionais, de acordo com parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade, definidos para 

cada Unidade bem como as respectivas metas de concretização e fontes de verificação. 

  

Áreas Operacionais ou de Missão

•Assistência de doentes urgentes / emergentes

•Formação em emergência médica

•Supervisão do transporte de doentes

Áreas de Suporte

• Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

• Gestão de Recursos Humanos

• Gestão de Recursos Financeiros

•Gestão de Processos Jurídicos

•Gestão da Comunicação, Imagem e Relações Externas

•Gestão da Qualidade e Planeamento e Controlo de Gestão

•Planeamento e Controlo de Gestão
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7.1. Emergência Médica1 

 

A Emergência Médica é a atividade na área da saúde que abrange tudo o que se passa desde o local onde 

ocorre uma situação de emergência até ao momento em que se conclui, no estabelecimento de saúde 

adequado, o tratamento definitivo que aquela situação exige, sendo, por este motivo, a principal área 

operacional ou de missão do INEM. 

No INEM, a emergência médica é coordenada pelo Departamento de Emergência Médica (DEM) a quem 

compete, numa primeira linha, coordenar o SIEM, quer na vertente normativa quer na técnica, procedendo 

à avaliação periódica do seu funcionamento. 

 

Em 2012 o DEM irá dedicar particular importância à revisão e implementação de algoritmos de triagem 

médica nos CODU, no sentido de dotar os profissionais do CODU de ferramentas estandardizadas de apoio à 

triagem, atividade que, quando realizada por não-médicos, constitui um verdadeiro ato médico delegado e 

que é fundamental para todo o sucesso do sistema integrado de emergência médica e garante necessário da 

sua qualidade e segurança. 

 

O DEM irá ainda, durante 2012, implementar novos protocolos de atuação dos TAE das ambulâncias SBV, no 

sentido de lhes permitir atuar com maior capacidade de intervenção em situações life‐threatening. 

 

De igual forma irá rever os protocolos de atuação dos profissionais das ambulâncias SIV, à luz das novas 

guidelines e acrescentando-lhes competências no transporte inter-hospitalar de doentes críticos. 

 

Em 2012 o DEM irá redefinir a missão do Hospital de Campanha do INEM e adequar a sua estrutura física a 

essa missão, no sentido de poder estar preparado para ser montado, numa lógica moderna e atual, em 

qualquer ponto do país ou do estrangeiro, em tempo útil. 

 

7.1.1. Gestão do Circuito do Medicamento 

 

No que respeita aos Serviços Farmacêuticos do INEM, o ano de 2012 será pautado pela colaboração ativa na 

Comissão de Controlo de Infecção do INEM e com a política de qualidade. 

O ano 2012 será virado também para a melhoria do circuito dos medicamentos e o aumento da 

responsabilização pelos dispositivos médicos (sempre numa óptica de redução de custos). 

                                                           
1
 Inclui as seguintes medidas inscritas no Programa do XIX Governo Constitucional: 

- Regulamentação do sector 
- Linhas de orientação clínica 
- Política do medicamento 



Plano de Atividades 2012 

 

  
INEM                                                                                                                                                                           58 / 99 
Abril / 2012 

Uma correta gestão do circuito do medicamento com a participação dos intervenientes desta área tem, 

seguramente, bons resultados e é necessária ao cabal desempenho desta atividade na medida em que, cada 

profissional encontra o suporte necessário a um bom desempenho. 

Monitorizar a Gestão efetiva do medicamento através de Indicadores de Gestão que permitam a gestão 

correta e atempada dos medicamentos será uma constante ao longo do ano. 

 

7.1.2. A Desfibrilhação Automática Externa DAE 

 

A desfibrilhação automática externa (DAE) baseia-se na utilização de um dispositivo portátil que permite, 

através de eléctrodos adesivos colocados no tórax de uma vítima em situação de paragem 

cardiorrespiratória, analisar ritmos cardíacos e recomendar ou não a administração de choques. É, 

universalmente, considerada a técnica mais eficaz de ressuscitação nos primeiros minutos após uma 

paragem cardíaca, sendo possível salvar milhares de vidas se o acesso a esta técnica for facilitado. 

A prática de DAE em Portugal está sujeita a regras em vigor desde o verão de 2009, ano em que foi 

desenvolvido o Programa Nacional de DAE previsto na legislação.  

 

Indo ao encontro da missão do INEM - garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e 

correta prestação de cuidados de saúde, o INEM apostou em 2011 na melhoraria da taxa de sobrevivência 

de pessoas que sofrem de morte súbita cardíaca, ampliando o PNDAE, nos meios INEM e em Espaços 

Públicos. 

DAE – Espaços Públicos 

 2010 2011 Var. 11/10 

N.º de Programas Licenciados 59 123 + 108% 

N.º de Equipamentos de DAE 138 308 + 123% 

N.º Espaços Públicos com DAE 91 197 +116% 

N.º de Operacionais de DAE 947 7.759 + 719% 

    

 

Em 2012, será dada continuação a esse projeto, ampliando a rede de DAE em Portugal e apostando na 

formação em SBV-DAE a potenciais “first responders”, melhorando desta forma a capacidade de resposta do 

sistema e a probabilidade teórica de sobrevivência. 

Em 2012 iremos ainda dar início ao Processo de Certificação ISO 9001 do PNDAE - Programa Nacional de 

Desfibrilhação Automática Externa. Este processo inclui a realização de auditoria, acompanhamento, 

avaliação e consolidação do PNDAE bem como o controlo de qualidade do projeto de DAE. 
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Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

30% 

OP1: Promover a articulação entre o Serviço de Emergência Médica pré-hospitalar e os Serviços de Urgência/Emergência 35% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 Promover a organização de encontros/ simpósios/seminários 2 0 4 100% 
 

OP2: Desenvolver e implementar procedimentos de Emergência Médica no sentido de garantir o seu constante aperfeiçoamento e 
difusão dentro do SIEM 

65% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

2 
Apresentar de um estudo/análise de custo/efetividade de implementação de 
novas técnica/tecnologias em Emergência Médica pré-hospitalar (Mês) 

7 0 5 50% 
 

3 N.º de protocolos elaborados sobre a atuação dos TAE nas SBV e nas SIV 4 0 6 50% 
 

Eficiência 
    

40% 

OP3: Promover a atividade do CIAV 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 N.º de ações/módulos de formação promovidos pelos CIAV 2 0 4 100% 
 

OP4: Coordenar as atividades em situações de exceção 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 
Apresentar uma proposta de redefinição dos objectivos do Hospital de Campanha 
(Mês) 

8 0 6 100% 
 

OP5: Promover a investigação científica e tecnológica no âmbito da Emergência Médica 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

6 N.º de artigos científicos enviados para publicação 2 0 4 100% 
 

OP6: Coordenar a atividade dos CODU, inerente ao atendimento , triagem e regulação médica bem como ao acionamento  dos meios 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 Implementar os algoritmos de triagem médica no CODU (Mês) 5 0 3 100% 
 

Qualidade 
    

30% 

OP7: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM 33% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 
N.º de fases concluídas no processo de Certificação ISO 9001 do Programa 
Nacional de DAE (nº total de fases=5) 

3 0 5 100% 
 

OP8: Avaliar o desempenho técnico e o cumprimento de requisitos legais com implicação clinica das atividades desenvolvidas pelas 
entidades do SIEM 

33% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 N.º de Auditorias Clínicas realizadas em articulação com o GQA 2 0 4 100% 
 

OP9: Assegurar e monitorização a transmissão dos dados clínicos entre os Meios de Emergência Pré-Hospitalar 33% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

10 
Apresentar um modelo de Relatório a utilizar para os dados enviados pelo mobile 
clinic (Mês) 

6 0 4 100% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 2 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 3 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 4 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 5 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 6 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 7 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 8 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 9 Registos / Base de Dados do DEM 

Indicador 10 Registos / Base de Dados do DEM 
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7.2. Formação 

 

7.2.1. Formação em Emergência Médica 

 

Estando inserida na missão do INEM e legalmente enquadrada por legislação, a formação em emergência 

médica assume um destaque incontornável na atividade diária assegurada pelo Instituto. A constatação 

anterior pode ser aferida por um conjunto vasto de indicadores, tais como número de destinatários 

abrangidos, dispersão geográfica alcançada, número de produtos pedagógicos desenvolvidos de raiz, 

consubstanciados num conjunto significativo de ações de formação. 

 

Definir, organizar, coordenar e avaliar as atividades do SIEM, nomeadamente, no que respeita à formação 

em emergência médica é uma das atribuições do INEM. É com este propósito que o Departamento de 

Formação em Emergência Médica promove a formação e qualificação do pessoal indispensável às ações de 

emergência médica.  

 

O principal objetivo para 2012, e de acordo com a sua nova atribuição - Definir, coordenar e certificar a 

formação em emergência médica dos elementos do SIEM, incluindo dos estabelecimentos, instituições e 

serviços do SNS - será o de ampliar a rede de centros de formação em Emergência Médica certificada pelo 

INEM. 

 

Constitui por tal facto objetivo estratégico do Instituto, alargar a rede de centros de formação acreditados 

em emergência médica, capacitando e acreditando unidades de formação nas ARS e nas Unidades de Saúde, 

entre outros, por forma a disseminar esta competência ao maior número possível de profissionais de saúde, 

em específico, e de cidadãos, em geral, aumentando o seu empowerment e, por tal facto, a sua capacidade 

de intervenção em situações de emergência e ainda a sua competência na gestão da sua saúde. 

 

Prevê o Instituto desenvolver um centro de simulação biomédica com o intuito de treinar em ambiente 

controlado, um conjunto de competências da área da emergência médica, possibilitando a aquisição de 

Know how e conhecimento nesta área. 

Associada a esta atividade decorrerá, estamos certos, um conjunto de novos projetos, parcerias e construção 

de redes de partilha de saberes que criarão as condições de facto para obtenção deste desiderato. 

 

A estruturação da atividade da Formação em Emergência Médica para 2012 organizou-se em torno de 4 

projetos basilares para a emergência médica em Portugal e que passamos sinteticamente a identificar: 

1- Acreditação de unidades formativas para proporcionarem formação na área da emergência médica; 
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2- Formação TAE no sentido de lhes proporcionar mais e melhores competências face a alguns atos 

médicos delegados a realizar em situações específicas de extrema gravidade e em que a vida do 

utente dependa da sua intervenção imediata; 

3- A formação dos enfermeiros que integram a tripulação das SIV no sentido de os habilitar com 

competências acrescidas em matéria de transporte de doentes críticos, área fundamental de 

alargamento da atividade do INEM para a qual, a contribuição destes profissionais constitui uma 

inegável mais-valia; 

4- Reformulação da oferta formativa, estruturando os produtos pedagógicos em unidades modulares, 

no sentido de promover a flexibilização da sua realização, evitando redundâncias e melhorando o 

acesso a este tipo de formação específica. 

 

Manter a motivação e aperfeiçoamento das competências dos profissionais, diferenciando os Técnicos de 

Emergência Médica, no sentido de os dotar da formação necessária para a prestação adequada de cuidados 

de saúde de emergência e de desenvolver a sua carreira profissional continua a ser um objetivo para 2012. 

 

7.2.2. Formação Financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE) 

 

Considerando as oportunidades de financiamento disponíveis, para 2012, na Tipologia de Intervenção para a 

Qualificação dos Profissionais da Saúde do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) cujas 

candidaturas abriram em Dezembro de 2011, o INEM decidiu complementar as suas necessidades de 

formação.  

Assim, para além das ações relacionadas com a Emergência Médica que, nos anos anteriores têm 

apresentados candidaturas a cofinanciamento, foram integradas candidaturas a outras áreas com 

necessidades de formação identificadas, nomeadamente a área das Telecomunicações e Informática e a área 

da Qualidade e Auditoria  

Neste sentido, no final de 2011, foi elaborado o plano de formação, em estrutura modular e abrangendo 

todas as regiões do país (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve), e elaboradas as respectivas 

candidaturas, submetidas no Sistema de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE), a serem 

desenvolvidas entre Fevereiro e Dezembro de 2012.  

 

O objetivo para 2012 é obter financiamento não só para a formação associada ao domínio da 

Urgência/Emergência cuja formação visa a sustentabilidade do Sistema Integrado de Emergência Médica. 

Mas ampliar o âmbito da formação associada à gestão do acesso a cuidados de saúde, incluindo a utilização 

de aplicações informáticas específicas neste domínio e, ainda, a formação incluída na Estratégia Nacional 

para a Qualidade na Saúde.  
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Os cursos propostos, para cada uma das áreas, são os abaixo identificados: 

 

Qualidade e Auditoria 

Ação de Formação Destinatários 

Processos Assistenciais Médicos/Enfermeiros 

Gestão do Risco Dirigentes/Médicos/Enfermeiros/Técnicos/Administrativos 

Aplicação Informática Acreditação Dirigentes/Médicos/Enfermeiros/Técnicos/Administrativos 

Normas de Orientação Clínica Médicos/Enfermeiros 

Comissão de Controlo de Infecção Dirigentes/Médicos/Enfermeiros/Técnicos/Administrativos 

Auditoria Dirigentes/Médicos/Enfermeiros/Técnicos/Administrativos 

  

Formação em Emergência Médica 

Ação de Formação Destinatários 

Condução VMER Enfermeiros 

Desfibrilhação Automática Externa TAS/Bombeiros 

Laboratório de Formação III TAS/Médicos/Enfermeiros 

Laboratório de Formação V Médicos/Enfermeiros 

Laboratório de Condução TAS/Enfermeiros 

Laboratório de SBV - D TAS/Médicos/Enfermeiros 

Suporte Imediato de Vida Enfermeiros 

Tripulante de Ambulância de Socorro – Nível II TAS 

VMER Médicos/Enfermeiros 

  

 

Informática 

Ação de Formação Destinatários 

Mobile Clinic Médicos/Enfermeiros/Administrativos 

Tetra Vertente Médicos/Enfermeiros/Administrativos 

Triagem Pessoal Técnico Administrativo 

  

 

7.2.3. Formação de Carácter Geral 

 

Para dar resposta à exigência, dimensão e dinâmica do INEM, é fundamental a definição de um plano de 

formação qualificada de novas competências profissionais e intelectuais que imponha a aquisição de novos 

saberes e a compreensão de novas práticas. Assim o INEM, orientado para uma melhor e mais atualizada 
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prestação dos seus serviços com funções qualificadas e diferenciadas, propõe para 2012, desenvolver um 

conjunto de ações, das áreas abaixo identificadas, abrangendo todos os serviços do INEM 

• Comportamental; 

• Comunicação; 

• Desenvolvimento Pessoal; 

• Formação; 

• Formação Dirigentes; 

• Gestão; 

• Gestão Financeira; 

• Gestão Pública; 

• Informática; 

• Línguas; 

• Qualidade; 

• Recursos Humanos; 

• Secretariado; 

• Segurança e Higiene no Trabalho. 

 

Serviço N.º Colaboradores 

DR Porto 32 

DR Coimbra 19 

DR Lisboa 17 

D. Recursos Humanos 13 

DR Faro 8 

D. Formação em Emergência Médica 6 

G. Qualidade e Auditoria 3 

D. Administrativo e Financeiro 3 

D. Telecomunicações e Informática 3 

G. Comunicação e Imagem 2 

G. Jurídico 1 

G. Planeamento e Controlo de Gestão 1 

 108 
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Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

40% 

OP1: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica acreditada pelo INEM. (OE1) 100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 N.º de produtos pedagógicos acreditados. 10 2 15 35% 
 

2 N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados. 10 0 12 35% 
 

3 N.º de formandos certificados em ARS / Unidades de Saúde 200 25 400 30% 
 

Eficiência 
    

30% 

OP2: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) 100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 N.º de ações de Condução em Marcha de Emergência Assinalada 10 2 14 50% 
 

5 
Reformulação da componente comportamental dos produtos pedagógicos 
(N.º de produtos reformulados) 

5 1 7 50% 
 

Qualidade 
    

30% 

OP3: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) 70% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

6 
N.º de auditorias externas às entidades acreditadas para proporcionar 
formação 

16 3 22 100% 
 

OP4: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a 
atividade do INEM. (OE1) 

15% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 
Identificar a informação a disponibilizar no portal / painel de indicadores 
periódicos da atividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês) 

6 1 3 100% 
 

OP5: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM. (OE3) 15% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 % de TAE formados com novas competências 10 2 15 100% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 ISO 9001 - PG6 

Indicador 2 ISO 9001 - PG7 

Indicador 3 ISO 9001 - PG5 

Indicador 4 ISO 9001 - PG5 

Indicador 5 ISO 9001 - PG6 

Indicador 6 ISO 9001 - PG7 

Indicador 7 Registos DFEM 

Indicador 8 ISO 9001 - PG5 + DRH 
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7.3. Telecomunicações e Informação2 

 

O sistema de telecomunicações e informática é uma área de suporte à atividade do INEM 

É ao Departamento de Telecomunicações e Informática (DTI), que compete a coordenação e a promoção da 

instalação e funcionamento das redes de telecomunicações e sistemas de informação do INEM, que 

garantam o seu funcionamento. 

 

É com o objetivo de aumentar a eficácia da emergência médica e dotá-la de melhorias que permitam atingir 

os objetivos que lhe estão cometidos, sempre numa óptica da redução da relação custo/beneficio, que o 

Departamento de telecomunicações e Informação se propõe para 2012, e numa óptica estratégica, 

qualificação dos colaboradores do Departamento em ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 

com o objetivo de promover a gestão com foco no “cliente” e na qualidade dos serviços de tecnologia da 

informação. 

Também numa lógica de racionalizar e economizar os gastos com infraestruturas de tecnologia de 

informação usando melhor os recursos, este serviço tem como objetivo para 2012, a consolidação dos Data 

Center (Centro de Processamento de Dados onde são concentrados os equipamentos de processamento e 

armazenamento de dados do INEM) 

Ao nível dos processos, o ano 2012 ficará marcado pelos seguintes projetos: 

• Instalação do Mobile Clinic/SIVEI (verbete electrónico e factura electrónica) nos Postos de 

Emergência Médica (PEM), melhorando o registo clínico, possibilitando o fortalecimento de uma 

base de dados nacional passível de auditoria clínica e implementando o envio de informação clinica 

desmaterializada para os SU, antes mesmo da chegada dos doentes. 

• Implementação da factura electrónica, melhorando o mecanismo de controlo, acelerando processos 

de pagamentos e ainda tornando possível uma gestão mais eficiente dos recursos humanos afectos a 

esta atividade. 

• Instalação de comunicações rádio do sistema SIRESP em todo o País, dando cumprimento ao 

despacho (N.º 10929/2010, de 2 de Julho) e permitindo uma previsível redução de custos com 

comunicações telefónicas. 

• Integração da informação clínica INEM na Plataforma de Dados de Saúde  

  

                                                           
2
 Inclui a seguinte medida inscrita no Programa do XIX Governo Constitucional: 

- Melhorar a informação e o conhecimento do sistema de saúde 
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Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

40% 

OP1: Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo útil às situações de emergência médica. (OE1) 75% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 Implementação do sistema SIRESP (mês) 7 0 5 50% 
 

2 Implementação do novo SIADEM 2012 (mês) 6 0 4 50% 
 

OP2: Melhorar a interligação INEM / PEM 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 % de Postos PEM em que foi implementado o registo clinico electrónico. 50 5 75 100% 
 

Eficiência 
    

30% 

OP3: Consolidação das Salas de sistemas existentes no INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 Passar de 4 Salas de Sistemas para 2 Salas de sistemas (mês) 8 0 6 100% 
 

OP4:Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 
Percentagem de redução dos custos de comunicações (contas 622221; 622222, 
622223, 622224 e 622226) 

3,00 1,00 5,00 100% 
 

Qualidade 
    

30% 

OP5:Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

6 
Disponibilizar a informação necessária à acreditação dos Centros de Orientação 
de Doentes Urgentes e dos Meios (mês) 

6 0 4 100% 
 

OP6:Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utilizadores 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 
Percentagem de pedidos/solicitações internas respondidas pelos serviços de 
informática e telecomunicações 

95 1 98 100% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados da DTI 

Indicador 2 Registos / Base de Dados da DTI 

Indicador 3 Registos / Base de Dados da DTI 

Indicador 4 Registos / Base de Dados da DTI 

Indicador 5 Registos / Base de Dados da DTI 

Indicador 6 Registos / Base de Dados da DTI 
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7.4. Transportes 

 

A supervisão do cumprimento das regras e normas de transporte de doentes, bem como a gestão da frota 

do INEM são, também, áreas fundamentais da atividade do INEM. 

É ao Departamento de Transportes (DT), que compete, atualmente, a gestão dos meios de transporte e a 

concessão de alvarás às entidades que realizam a atividade de transporte de doentes, bem como a 

respectiva supervisão e auditoria. 

 

Assim, é o Departamento de Transportes do INEM que instrui os processos, no exercício da atividade privada 

de transporte de doentes, mediante a concessão de alvará. Os requisitos legais para a obtenção do alvará 

dizem respeito às instalações físicas e operacionalidade das entidades requerentes, à formação dos 

tripulantes, às características das ambulâncias e ao equipamento para transporte de doentes.  

Compete também ao INEM a fiscalização técnica da atividade privada de transporte de doentes, bem como a 

instrução de processos conducentes à eventual aplicação de sanções. 

 

A nível dos processos, e sempre numa lógica de redução de custos e da sinistralidade, são objetivos para 

2012, a desmaterialização do verbete electrónico nos Postos de Emergência Médica (PEM), a inclusão dos 

seguros dos PEM nos Seguros Globais e a criação de uma Base de Dados costumizada da frota. 

 

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

45% 

OP1: Melhorar o tratamento da informação sobre a frota do INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 Elaborar uma proposta de base de dados para tratamento da informação. (Mês) 6 1 4 50% 
 

2 Elaborar procedimentos para tratamento de dados sobre a frota (Mês) 6 0 4 50% 
 

OP2: Melhorar o tratamento da informação sobre as entidades transportadoras de doentes não urgentes 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 
Implementar procedimento de gestão do arquivo do SAA, nos formatos físico e 
digital (Mês) 

8 1 6 50% 
 

4 
Elaborar procedimentos para tratamento de dados digitais sobre as entidades 
transportadoras de doentes não urgentes (Mês) 

6 1 4 50% 
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Eficiência 
    

35% 

OP3: Melhorar o tempo de instrução de processos de concessão de alvarás e certificados de vistoria 75% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 
% de processos para concessão de alvarás instruídos em menos de 10 dias 
úteis 

85 5 95 50% 
 

6 
% de processos para concessão de certificados de vistoria instruídos em 
menos de 10 dias úteis 

85 5 95 50% 
 

OP4: Assegurar o processamento dos prémios de saída 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 % de prémios de saída processados em menos de 30 dias úteis 85 5 95 100% 
 

Qualidade 
    

20% 

OP5: Consolidar o processo de certificação do Serviço de Alvarás e Auditorias 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 
% de implementação das medidas corretivas das não conformidades que 
surjam no âmbito da certificação 

85 5 95 100% 
 

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes disponibilizando informação sobre a atividade do INEM e os processão de 
concessão de alvarás e certificados de vistoria 

50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 
Identificar a informação a disponibilizar no  portal / painel de indicadores 
periódicos da atividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês) 

6 1 3 100% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 2 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 3 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 4 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 5 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 6 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 7 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 8 Registos / Base de Dados da DT 

Indicador 9 Registos / Base de Dados da DT 

 

7.5. Qualidade e Auditorias3 

 

A qualidade é um requisito fundamental de qualquer instituição, devendo ser entendido como um 

instrumento de gestão indispensável para medir esforços e voltado para alcançar a qualidade de excelência. 

É o Gabinete de Qualidade e Auditoria (GQA) do INEM, que assegura o controlo e o acompanhamento das 

atividades operacionais e de apoio do INEM sendo-lhe atribuídas competências, quer no âmbito dos 
                                                           
3
 Inclui a seguinte medida inscrita no Programa do XIX Governo Constitucional: 

- Acreditação dos serviços do SNS 
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processos operacionais, quer no âmbito da implementação de uma cultura da qualidade, nas múltiplas 

atividades do INEM. 

É, também, a este Gabinete que compete gerir o programa de qualidade, de certificação e de acreditação, 

numa perspectiva de melhoria contínua, optimização e desenvolvimento de projetos.  

 

A acreditação e as auditorias são métodos de avaliação da qualidade. A acreditação enquanto procedimento 

de avaliação dos recursos e as auditorias enquanto avaliação sistemática da qualidade. É nesta lógica que 

este serviço se propõe para 2012 dar continuidade ao Processo de Acreditação da Qualidade do INEM, ou 

seja, obter Acreditação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e dos Meios INEM, segundo o 

Modelo Nacional e Oficial de Acreditação do Ministério da Saúde. Este processo permite ao Instituto ser 

avaliado, externamente, na sua capacidade para alcançar standards internacionais. Este processo envolve 

toda a organização, designadamente os CODU e os meios de emergência médica operados diretamente pelo 

Instituto (Ambulâncias, Motas e Helicópteros). 

Iniciar o processo de Certificação ISSO 9001 do Programa Nacional Desfibrilhação Automática Externa, é 

outro objetivo estratégico para o ano de 2012. 

Sendo a Acreditação em Qualidade uma estratégia baseada na construção e desenvolvimento de um 

conjunto de orientações (“standards”), tendo por base a metodologia da gestão por processos, onde são 

sistematicamente avaliados, por uma equipa multidisciplinar, os procedimentos e os resultados, o objetivo é 

promover e motivar a participação dos profissionais, reforçando as suas competências, e melhorar 

continuamente os resultados, dando ao cidadão a garantia da prestação de cuidados de saúde com 

qualidade. 

Assim, e numa óptica de consolidação dos projetos iniciados em 2011, para 2012 tem-se por objetivo 

manter as certificações já existentes: Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade nos âmbitos da 

Formação em Emergência Médica e Acreditação de Entidades para a Formação em Emergência Médica e 

Concessão de Alvarás e/ou Certificados de Vistoria. 

Quanto às auditorias a realizar, prevê-se que, em 2012, a realização de auditorias no âmbito da Certificação 

ISO 9001, para além das discriminadas no Programa de Auditorias 2012. 

 

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

33% 

OP1: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 
Obter Acreditação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e dos Meios 
INEM (mês) 

10 0 8 100% 
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OP2: Realizar a extensão da Certificação ISO 9001 para o Programa Nacional Desfibrilhação Automática Externa 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

2 Auditoria Interna (mês da realização) 6 0 4 50% 
 

3 Auditoria Externa de extensão (mês da Realização) 7 0 5 50% 
 

Eficiência 
    

33% 

OP3: Elaborar plano estratégico do INEM 2012-2014 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 Elaborar uma proposta de Plano Estratégico do INEM 2012-2014 (Mês) 6 0 4 100% 
 

 

OP4: Desenvolver a gestão por processos nos serviços do INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 
% de processos implementados (nº processos implementados/nº processos 
programados) 

90 5 100 50% 
 

6 nº de não conformidades verificadas por auditoria nos processos implementados 5 1 1 50% 
 

Qualidade 
    

33% 

OP5: Cumprir o programa de auditorias 2012 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

       

7 % de auditorias realizadas (n.º de realizadas / n.º de previstas) 60 5 75 50% 
 

8 
% de ações de melhoria implementadas (nº ações melhoria implementadas/nº 
ações de melhoria identificadas) 

65 5 75 50% 
 

OP6: Realizar ações de formação/sensibilização no âmbito da Qualidade, Acreditação, Certificação, Ambiente e Segurança 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 N.º ações de formação realizadas 5 1 8 100% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 2 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 3 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 4 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 5 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 6 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 7 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 8 Registos / Base de Dados da GQA 

Indicador 9 Registos / Base de Dados da GQA 
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7.6. Apoio Jurídico 

 

O Gabinete Jurídico (GJ) assume um papel primordial enquanto gabinete de suporte da atividade do INEM, já 

que, entre outras, tem a atribuição de assessorar juridicamente o Conselho Diretivo e as demais unidades 

orgânicas do INEM, não só através da participação na análise e preparação de diplomas legais e de 

regulamentos no domínio da respectiva atividade, como também da elaboração ou apreciação de minutas 

de contratos, protocolos, e outros documentos e, ainda, por assegurar a representação do Instituto seja em 

sede de contencioso judicial ou, previamente, em sede de gracioso administrativo. 

Para além da manutenção das competências atrás descritas, e na senda da crescente necessidade de 

optimizar recursos, sejam humanos sejam materiais, o GJ, pretende em 2012, promover a eficiência e 

qualidade de cada trabalhador em si mesmo, e do INEM no seu todo, através do reforço da dotação de 

conhecimentos dos trabalhadores do Instituto, nomeadamente através da realização de ações de formação 

e elaboração de pequenos manuais no que respeita às matérias sobre procedimentos disciplinares, com os 

procedimentos de inquérito no âmbito do Regulamento de Uso de Viaturas (RUV), e outras matérias de 

grande incidência como sejam as relacionadas com a interpretação da legislação existente e as modificações, 

alterações e adaptações necessárias por força do orçamento de Estado para 2012 e em cumprimento do 

PREMAC.  

O ano de 2012 será, também, e no âmbito da mesma estratégia desenvolvida de racionalização e 

optimização de recursos, um ano direcionado para a análise das questões legais associadas à 

desmaterialização de documentos e de processos com vista à simplificação de procedimentos e à 

consequente diminuição de custos associados aos mesmos.  

Ainda, a acrescer à mesma lógica, pretende-se concretizar a elaboração de normas orientadoras para a 

gestão de documentos de arquivo, também aqui numa óptica de desmaterialização e de racionalização, 

desta feita, de espaço.  

Com o apoio informático necessário e com a colaboração do GPCG visa-se, ainda, melhorar os 

esclarecimentos aos utentes aos mais variados pedidos de informação, tornando as respostas mais simples, 

mais fáceis e rápidas, e inseridas num processo de transparência que se prevê atingir até ao final do ano de 

2012.  

O GJ tem, também, planeada para 2012 a difícil, mas urgente, tarefa de regularização do contencioso de 

mera ordenação social por infracção ao disposto no regulamento do transporte de doentes, que, juntamente 

com a alteração/revogação da portaria que o aprovou (e sucessivas alterações ao mesmo) se prevê venha a 

introduzir a regulação necessária à legalização das situações irregulares existentes no âmbito da atividade do 

transporte de doentes urgentes e emergentes e, também, não urgentes, permitindo ainda a obtenção de 

receitas para o INEM e para o Estado com o produto das coimas aplicadas. 
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Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

33% 

OP1: Assegurar a preparação de projetos de diplomas legais no âmbito da atividade do INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 N.º de diplomas redigidos enviados aos membros do governo responsáveis 2 1 5 100% 
 

OP2: Regularizar contencioso de mera ordenação social por infração ao Regulamento do Transporte de Doentes 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

2 % de contraordenações com decisão final 75 10 95 100% 
 

 

Eficiência 
    

33% 

OP3: Assegurar a representação do INEM junto dos Tribunais Administrativos e Fiscais evitando o recurso a outsourcing 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 % de processos administrativos judiciais sem outsourcing 85 5 95 100% 
 

OP4: Melhorar a resposta aos pedidos de informação de acessos a dados (ADA) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 
% de respostas de pedidos de informação de Acesso a dados (ADA), em 15 dias 
úteis 

85 5 100 100% 
 

Qualidade 
    

33% 

OP5: Promover o conhecimento das matérias jurídicas pelos trabalhadores das diversas Unidades Orgânicas 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 N.º de documentos produzidos (manuais, FAQs, Circulares Informativas) 4 0 6 50% 
 

6 N.º de Ações de formação ministradas 4 0 6 50% 
 

OP6: Promover a desmaterialização de documentos e de processos com vista à simplificação de procedimentos e à consequente 
diminuição de custos associados aos mesmos 

50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 Elaborar processos de gestão em que existe a participação do GJ 3 0 5 50% 
 

8 
Realizar processos de avaliação interna a processos de gestão com a 
intervenção do GJ 

2 0 4 50% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados do GJ 

Indicador 2 Registos / Base de Dados do GJ 

Indicador 3 Registos / Base de Dados do GJ 

Indicador 4 Registos / Base de Dados do GJ 

Indicador 5 Registos / Base de Dados do GJ 
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Indicador 6 Registos / Base de Dados do GJ 

Indicador 7 Registos / Base de Dados do GJ 

Indicador 8 Registos / Base de Dados do GJ 

 

7.7. Planeamento e Controlo de Gestão 

 

As áreas do planeamento e controlo de gestão têm assumido uma crescente relevância na gestão das 

instituições (não se gere o que não se consegue medir e não se mede o que não se consegue descrever 

adequadamente). Garantir uma visão integrada do INEM e em perfeita articulação com os seus objetivos 

estratégicos é a principal missão do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG).  

Compete a este gabinete proceder à recolha de informação de gestão e da atividade; Implementar 

indicadores de gestão e de atividade e proceder à análise crítica dos mesmos; Coordenar a preparação da 

proposta de plano de atividades e acompanhar a sua execução; Elaborar relatórios, mapas e outros 

documentos de análise da gestão e da atividade do INEM, designadamente o relatório anual de atividades; 

Elaborar estudos que, no âmbito da análise de gestão, lhe sejam solicitados pelo conselho diretivo. 

O planeamento e um adequado controlo de Gestão, tornando-se útil para assegurar a tomada de decisão e 

avaliar a performances da atividade do INEM. A definição de instrumentos eficazes de gestão é uma questão 

central para novos desafios  

Neste sentido, e procurando adoptar soluções que endereçam problemas específicos de determinadas áreas 

de atividade do INEN e desenvolver um adequado sistema de acompanhamento das atividades, o principal 

objetivo para 2012, é a apresentação de um manual de Indicadores e criar um sistema de monitorização das 

atividades chave do INEM. 

Ao longo do ano de 2012 será dada continuidade ao acompanhamento e implementação de processos de 

melhoria das ferramentas informáticas. 

Contribuir para a sustentabilidade financeira do INEM e qualificação dos Recursos Humanos, através do 

acompanhamento de uma gestão adequada de candidaturas a cofinanciamento comunitário, será também 

um objetivo desse Gabinete para 2012. 

 

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

50% 

OP1: Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU 65% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 
Disponibilizar informação sobre a estatística da atividade operacional, nos primeiros 10 dias 
úteis do mês seguinte (N.º) 

10 0 12 40% 
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2 
Realizar avaliações / estudos periódicos sobre o Mobile Clinic, Georreferenciarão, 
desempenho do CODU (N.º) 

4 0 6 30% 
 

3 % de respostas a pedidos do CD respondidos dentro do prazo 75 5 95 30% 
 

OP2: Assegurar a compilação e tratamento dos dados de Recursos Humanos 35% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 
Tratar os dados relativos aos Recursos Humanos a carregar para a DGO / SIGO e SIOE, 
dentro dos prazos estipulados (%) 

70 75 80 100% 
 

Eficiência 
    

25% 

OP3: Contribuir para o Plano Estratégico do INEM 2012-2014 30% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 Elaborar uma proposta de Plano Estratégico do INEM 2012-2014 (Mês) 6 0 4 100% 
 

 

OP4: Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM 40% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

6 
Tratar os dados relativos ao pagamento de horas extra, horas de qualidade, horas de 
prevenção e prestações de serviço, nos primeiros 10 dias úteis após a recepção dos dados 
(N.º) 

10 0 12 50% 
 

7 
Apresentar a Contabilidade Analítica em articulação com o DAF, referente ao ano 2011 
(Mês) 

11 0 9 30% 
 

8 
Acompanhar a execução das candidaturas 2012 POPH em articulação com os restantes 
Serviços (N.º) 

6 0 12 20% 
 

OP5: Contribuir para a realização dos objectivos do QUAR do INEM 2012 30% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 Monitorizar os indicadores do QUAR INEM 2012 (N.º) 2 0 4 100% 
 

Qualidade 
    

25% 

OP6: Melhorar o reporte ao CD da informação de gestão 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

10 Criar um Manual de Indicadores (Mês) 8 0 6 50% 
 

11 Criar um modelo de Relatório Mensal (Mês) 5 0 3 50% 
 

OP7: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

12 
Disponibilizar a informação necessária à acreditação dos Centros de Orientação de Doentes 
Urgentes e dos Meios (Mês) 

6 0 4 100% 
 

OP8: Promover a qualidade do atendimento aos utentes e disponibilizando informação sobre a atividade do INEM 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

13 
Identificar a informação a disponibilizar no portal / painel de indicadores periódicos da 
atividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês) 

6 1 3 100% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados do GPCG / SIADEM 

Indicador 2 Registos / Base de Dados do GPCG / SIADEM / CMS 
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Indicador 3 Registos / Base de Dados do GPCG / RHV 

Indicador 4 Registos / Base de Dados do GPCG 

Indicador 5 Registos / Base de Dados do GPCG e GQA 

Indicador 6 Registos / Base de Dados do GPCG / RHV 

Indicador 7 Registos / Base de Dados do GPCG e DAF 

Indicador 8 Registos / Base de Dados do GPCG e DAF 

Indicador 9 Registos / Base de Dados do GPCG 

Indicador 10 Registos / Base de Dados do GPCG 

Indicador 11 Registos / Base de Dados do GPCG 

Indicador 12 Registos / Base de Dados do GPCG 

Indicador 13 Registos / Base de Dados do GPCG 

 

7.8. Comunicação e Imagem4 

 

Definir e planear a estratégia a adoptar pelo INEM no domínio do marketing e promover a comunicação, 

interna e externa do INEM, contribuindo assim para a consolidação e manutenção da imagem da instituição, 

são os objetivos do Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI), que funciona como área de suporte às 

atividades do INEM. 

Ao Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI), compete garantir as atividades de assessoria de imprensa, 

bem como a difusão das notícias relevantes pelos órgãos do INEM e assegurar a gestão dos meios de 

comunicação com o exterior. É também ao GCI, que cabe, assegurar a gestão das reclamações, controlando 

o processo desde a entrada da reclamação, promovendo a audição dos serviços jurídicos, até à respectiva 

resposta. 

 

Para 2012, o Gabinete de Comunicação e Imagem pretende continuar a desenvolver a área da assessoria 

mediática. Por um lado, através da divulgação (numa base diária) do resumo de imprensa com as notícias 

mais relevantes sobre as áreas da emergência médica, administração pública e saúde, e por outro lado, 

através da divulgação da atividade do INEM junto dos órgãos de comunicação social, difundindo as 

informações relevantes, para o cidadão e, ainda, respondendo aos pedidos de informação dos órgãos de 

comunicação social, com rigor, transparência e em tempo útil. 

 

Em relação à Gestão das reclamações apresentadas pelos utentes do INEM, o GCI continuará a assegurar, 

em 2012, a análise das mesmas, audição dos serviços envolvidos e prestação de resposta em tempo útil. 

                                                           
4
 Inclui a seguinte medida inscrita no Programa do XIX Governo Constitucional: 

- Melhorar a transparência da informação em saúde 
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Será também da sua competência a gestão das reclamações apresentadas pelas entidades do Sistema 

Integrado de Emergência Médica.  

 

Para além de manter e assegurar o funcionamento de um Centro de Documentação e Informação do INEM, 

o GCI, dedicará a sua atividade à criação e gestão dos conteúdos da responsabilidade do INEM, através de 

publicações de conteúdos da autoria do INEM (impressas e em formato electrónico) numa lógica de 

informação útil ao cidadão sobre a missão do INEM e gestos básicos de socorrismo bem como a 

disponibilização, on‐line, de novos vídeos. Nesta matéria, o GCI, prevê a inserção de novos conteúdos 

visando melhorar o conhecimento dos utentes sobre o funcionamento da emergência médica e do sector da 

saúde e disponibilizando informação útil aos cidadãos, com maior espaço para análise dos temas. 

 

O ano de 2012, será, ainda, dedicado a outras atividades como seja a implementação de uma ação de 

divulgação/sensibilização de âmbito nacional junto de entidades potencialmente integrantes do Plano 

Nacional de Desfibrilhação Automática Externa; a elaboração de um manual de imagem/decoração 

destinados aos meios do INEM e a organização de encontros informais entre os colaboradores e o órgão 

máximo de gestão do INEM, promovendo-se um diálogo informal e conducente à melhoria da motivação e 

ambiente interno da organização. 

 

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

35% 

OP1: Assegurar um serviço de assessoria mediática para os órgãos do INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 % de respostas aos pedidos dos órgãos de comunicação social no próprio dia 90 1 97 40% 
 

2 
% de resumo de imprensa - disponível na Intranet do INEM todos os dias úteis - 
disponível até às 10h. 

85 5 95 60% 
 

OP2: Divulgar a atividade do INEM  50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 N.º de comunicados de imprensa divulgados 26 1 30 60% 
 

4 Edição de uma newsletter em formato digital (n.º de exemplares) 45 1 50 40% 
 

Eficiência 
    

35% 

OP3: Utilização das redes sociais e new media enquanto ferramenta de divulgação da atividade do INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 N.º de novos conteúdos na página institucional do INEM no Facebook 260 12 302 70% 
 

6 
 
Divulgação da página institucional do INEM no Facebook – Objetivo “20 mil já 
gostam!” (mês) 

6 0 5 30% 
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OP4: Melhorar a disponibilização de conteúdos do INEM na Internet 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 Elaboração e colocação on-line de novos vídeos no INEM TV (N.º) 20 2 25 65% 
 

8 Inserção de novos conteúdos no menu “última hora” do site na Internet (N.º) 45 1 50 35% 
 

Qualidade 
    

30% 

OP5: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a 
atividade do INEM 

100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 % de respostas às reclamações no prazo de 15 dias úteis 90 1 92,5 80% 
 

10 
Identificar a informação a disponibilizar no portal / painel de indicadores periódicos 
da atividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês) 

6 1 3 20% 
 

 

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 2 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 3 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 4 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 5 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 6 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 7 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 8 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 9 Registos / Base de Dados do GCI 

Indicador 10 Registos / Base de Dados do GCI 
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7.9. Delegações Regionais5 

 

O INEM através dos seus serviços territorialmente desconcentrados, designados por Delegações Regionais, 

opera nas áreas territoriais do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo / Alentejo e Algarve. São as delegações 

regionais que asseguram a gestão, na respectiva área geográfica, dos processos relativos à gestão de frota, 

de rede de telecomunicações e do centro de formação bem como do funcionamento do CODU. 

 

Durante o ano de 2012, e numa perspectiva da melhorar o desempenho do CODU Nacional, através da 

gestão do seu funcionamento e da coordenação, monitorização e avaliação da sua atividade, as Delegações 

Regionais do INEM têm como principal objetivo, obter a Acreditação (CODU/Meios) do INEM, dando maior 

enfâse ao desenvolvimento dos standards para tal necessários. 

 

Acompanhar a implementação de processos de melhoria das ferramentas informáticas e dar continuidade à 

melhoria da atividade relativa às Vistorias das ambulâncias e alvarás (a certificação já foi obtida), será uma 

atividade a dar continuidade durante o ano de 2012. 

 

Estabelecer novas parcerias para gestão optimizada de Recursos, nomeadamente através da integração de 

novos meios nos serviços de urgência será igualmente um objetivo a atingir durante o ano. 

  

                                                           
5 De acordo com o DL n.º 34/2012, de 14 de Fevereiro, o INEM dispõem de 3 serviços territorialmente desconcentrados, 
designados por Delegações Regionais: DR do Norte (NUTS do Norte), DR do Centro (NUTS do Centro) e DR Sul (NUTS Lisboa e 
Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve). 
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Objectivos Operacionais – Delegação Regional do Norte 

Eficácia 
    

35% 

OP1: Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo útil às situações de emergência médica. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 
% de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à 
chegada ao local, em tempo inferior ou igual a 19 minutos 

75 10 95 50% 
 

2 
% de ambulâncias SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à chegada ao 
local, em tempo inferior ou igual a 15 minutos, em situações graves 

75 10 95 50% 
 

OP2: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica certificada pelo INEM. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 Nº de novos operacionais abrangidos por formação SIV/SAV 100 20 165 50% 
 

4 % de TAE formados com as novas competências 10 2 15 50% 
 

Eficiência 
    

30% 

OP3: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 N.º de Meios da DRN integrados, de novo, em Serviços de Urgência 5 3 10 50% 
 

6 
% de aumento do n.º de transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes 
críticos assegurados pelos meios da DRN 

20 5 50 50% 
 

OP4: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 % de redução de custos com horas extraordinárias na DRN 20 5 30 100% 
 

Qualidade 
    

35% 

OP5: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 
Obter Acreditação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e dos Meios 
INEM (mês) 

6 0 4 100% 
 

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a 
atividade do INEM. (OE1) 

50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 
% de respostas aos pedidos de informação do GCI (para resposta às reclamações) no 
prazo de 7 dias úteis (apenas as relativas ao CODU e meios próprios, excluindo PEM) 

90 5 100 50% 
 

10 
Identificar a informação a disponibilizar no portal / painel de indicadores periódicos 
da atividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês) 

6 1 3 50% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Base de dados do SIADEM 

Indicador 2 Base de dados do SIADEM 

Indicador 3 Registos / Base de Dados da DRP 

Indicador 4 Registos / Base de Dados da DRP 

Indicador 5 Registos / Base de Dados da DRP 

Indicador 6 Base de dados do SIADEM e da DRP 

Indicador 7 Base de dados do GPCG e DRH 

Indicador 8 Base de dados do GQA 

Indicador 9 Registos / Base de Dados da DRP 

Indicador 10 Registos / Base de Dados da DRP 
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Objectivos Operacionais - Delegação Regional do Centro 

Eficácia 
    

33% 

OP1: Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo útil às situações de emergência médica. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 
% de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à 
chegada ao local, em tempo inferior ou igual a 19 minutos. 

75 10 95 50% 
 

2 
% de ambulâncias SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à chegada 
ao local, em tempo inferior ou igual a 15 minutos, em situações graves. 

75 10 95 50% 
 

OP2: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica certificada pelo INEM. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 Nº de novos operacionais abrangidos por formação SIV e/ou SAV 140 5 160 50% 
 

4 % de TAE formados com as novas competências 10 2 15 50% 
 

Eficiência 
    

33% 

OP3: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 N.º de Meios integrados em Serviços de Urgência. 5 1 8 50% 
 

6 
% de aumento dos transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes 
críticos. 

20 5 30 50% 
 

OP4: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 % de redução de custos com horas extraordinárias. 10 5 20 100% 
 

Qualidade 
    

33% 

OP5: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 
Obter Acreditação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e dos Meios 
INEM (mês) 

6 0 4 100% 
 

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a 
atividade do INEM. (OE1) 

50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 % de respostas às reclamações no prazo de 7 dias úteis. 90 5 100 50% 
 

10 
Identificar a informação a disponibilizar no portal / painel de indicadores 
periódicos da atividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês) 

6 1 3 50% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Base de dados do SIADEM 

Indicador 2 Base de dados do SIADEM 

Indicador 3 Registos / Base de Dados da DRC 

Indicador 4 Registos / Base de Dados da DRC 

Indicador 5 Registos / Base de Dados da DRC 

Indicador 6 Base de dados do SIADEM e da DRC 

Indicador 7 Base de dados do GPCG e DRH 

Indicador 8 Base de dados do GQA 

Indicador 9 Registos / Base de Dados da DRC 

Indicador 10 Registos / Base de Dados da DRC 
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Objectivos Operacionais - Delegação Regional do Sul 

Eficácia 
    

33% 

OP1: Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo útil às situações de emergência médica. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 
% de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à 
chegada ao local, em tempo inferior ou igual a 19 minutos. 

75 10 95 50% 
 

2 
% de ambulâncias SBV com tempo de resposta , desde o acionamento à chegada ao 
local, em tempo inferior ou igual a 15 minutos, em situações graves. 

75 10 95 50% 
 

OP2: Melhorar as qualificações dos profissionais de emergência médica do INEM. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 Nº de novos operacionais abrangidos por formação SIV/SAV 100 20 165 50% 
 

4 % de TAE formados com as novas competências 10 2 15 50% 
 

Eficiência 
    

33% 

OP3: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) 75% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 N.º de Meios integrados, de novo, em Serviços de Urgência. 5 1 8 50% 
 

6 
% de aumento do n.º de transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes 
críticos. 

20 5 30 50% 
 

OP4: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) 25% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

7 % de redução de custos com horas extraordinárias. 5 2 10 100% 
 

Qualidade 
    

33% 

OP5: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 
Obter Acreditação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e dos Meios 
INEM (mês) 

6 0 4 100% 
 

OP6:  Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a 
atividade do INEM. (OE1) 

50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

9 % de respostas às reclamações no prazo de 7 dias úteis. 90 5 100 50% 
 

10 
Identificar a informação a disponibilizar no  portal / painel de indicadores 
periódicos da atividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês) 

6 1 3 50% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Base de dados do SIADEM 

Indicador 2 Base de dados do SIADEM 

 Indicador 3  Registos / Base de Dados da DRL 

Indicador 4 Registos / Base de Dados da DRL 

Indicador 5 Registos / Base de Dados da DRL 

Indicador 6 Base de dados do SIADEM e da DRL 

Indicador 7 Base de dados do GPCG e DRH 

Indicador 8 Base de dados do GQA 

Indicador 9 Registos / Base de Dados da DRL 

Indicador 10 Registos / Base de Dados da DRL 
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8. Recursos Humanos 

 

É ao Departamento de Recursos Humanos (DRH) que compete propor ao Conselho Diretivo a política de 

recursos humanos a adoptar no INEM. A sua atividade centra-se no recrutamento, seleção e acolhimento do 

pessoal, bem como na gestão do sistema de carreiras, de avaliação de desempenho e na gestão da formação 

e desenvolvimento dos colaboradores. 

O quadro de pessoal do INEM foi devidamente estruturado e representa uma ferramenta consolidada que 

visa o funcionamento da atividade do INEM fundamentado na produtividade e efetividade de seus recursos 

humanos e respectivas funções. A partir do Mapa de Pessoal, o Departamento de Recursos Humanos, 

organiza os processos de contratação, avaliação e desempenho das funções dos seus colaboradores. 

O Quadro de Pessoal para 2012, conta com 1.619 efetivos e adequa-se às necessidades para a prossecução 

das atribuições e atividades previstas para o INEM e referenciadas ao longo do Plano de Atividades para 

2012. Comparativamente com o Mapa de Pessoal de 2011, com 1.847 efetivos, representa uma redução de 

228 postos de trabalho. 

 

Para 2012, a Gestão dos Recursos Humanos do INEM investirá na revisão do atual sistema de gestão, 

elaborando, para o efeito, uma proposta ao Conselho Diretivo de uma política de recursos humanos 

apropriada aos propósitos do Instituto. 

Durante o ano de 2012, irá proceder à análise/estudo das carreiras dos profissionais de saúde e de Técnico 

de Ambulância de Emergência, com vista á sua reestruturação e apurar as competências profissionais dos 

trabalhadores do INEM, através do levantamento das habilitações académicas, formação, experiência e 

competências profissionais e outra informação que se mostre relevante para a gestão. 
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8.1. Efetivos ao Serviço do INEM 

N.º de Postos de Trabalho no Mapa de Pessoal 

Categoria Ano 2011 Ano 2012 

Dirigentes Superiores 3 3 

Dirigentes Intermédios 29 21 

Assessores 2 0 

Médicos 28 19 

Técnicos superiores de Saúde 0 1 

Técnicos Superiores 54 50 

Enfermeiros 159 159 

Especialistas em Informática 1 1 

Técnicos de Informática 10 5 

Coordenadores Técnicos 3 4 

Assistentes Técnicos (back office) 109 102 

Assistentes Técnicos (TOTE) 393 250 

Encarregados Operacionais 3 2 

Assistentes Operacionais 14 10 

Técnicos de Ambulância de Emergência (TAE) 1.011 961 

Auxiliares de Telecomunicações de Emergência (ATE) 28 31 

 1.847 1.619 

 

7.2. Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho 

 

O Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho, são atividades que estão intimamente relacionadas com o 

objetivo de garantir condições de trabalho capazes de promover um adequado um nível de saúde dos 

colaboradores e trabalhadores. 

 

O desenvolvimento destas atividades constitui o fundamento material de qualquer programa de prevenção 

de riscos profissionais e contribui para o aumento da competitividade com diminuição da sinistralidade. 

 

Em termos de Ambiente, o INEM irá criar em 2012: 

• Política Ambiental 

• Manual de Gestão Ambiental 

• Processos Chave 

• Procedimentos de Gestão 

• Instruções de Trabalho 
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• Modelos, para registo da atividade desenvolvida 

• Registos na plataforma SIRAPA – Agência Portuguesa do Ambiente 

• Realização de auditorias 

 

A Segurança e Higiene no Trabalho (onde se inclui a Medicina no Trabalho), assentam na execução de um 

conjunto complexo de atividades intimamente relacionadas, que têm como objetivo assegurar a 

manutenção de condições de trabalho que garantam a segurança e promovam a saúde dos trabalhadores. 

A Segurança no Trabalho propõe-se combater, dum ponto de vista não médico, os acidentes de trabalho, 

eliminando ou, quando tal não for possível, minimizando as condições inseguras do ambiente de trabalho, 

promovendo a adopção de boas práticas de trabalho e de medidas preventivas pelos trabalhadores. 

A Higiene no Trabalho propõe-se combater, também dum ponto de vista não médico, as doenças 

profissionais, identificando os factores que poderão afectar o ambiente de trabalho e o trabalhador, visando 

eliminar ou reduzir os riscos profissionais.  

 

Durante o ano de 2012, serão desenvolvidas atividades nesta área, abaixo identificadas: 

• Auditoria técnica aos edifícios do INEM (Delegações Regionais e Sede), com o objetivo de identificar 

perigos e avaliar os riscos das atividades desenvolvidas; 

• Auditorias aos meios para identificação de perigos, caracterização e avaliação dos riscos das 

atividades desenvolvidas em ambulância, mota de emergência e helicóptero; 

• Identificação das necessidades de formação e informação em matéria da SHT. 

Quanto à Medicina no trabalho, em 2012, serão realizadas consultas de rotina aos funcionários do INEM, 

incluindo os novos colaboradores 

Será dada continuidade ao registo dos acidentes de trabalho para controlo e tratamento estatístico dos 

dados. 

 

Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

40% 

OP1: Aumentar o nível de competências profissionais dos trabalhadores 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 Relatório ao Conselho Diretivo das necessidades de formação (mês de envio) 7 0 5 50% 
 

2 
% de trabalhadores do INEM que frequentaram ações de formação 
(objetivo: atingir os 100% em 2013) 

85 5 95 50% 
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OP2: Apuramento das competências profissionais dos trabalhadores do INEM 50% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

3 
Constituição de Base de Dados com habilitações académicas, formação, 
experiência e competências profissionais (mês) 

9 0 7 100% 
 

Eficiência 
    

20% 

OP3: Exportação para o RHV dos dados de assiduidade do Portal do Colaborador 100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

4 Exportação direta da assiduidade para o RHV (mês de exportação) 9 0 7 100% 
 

Qualidade 
    

40% 

OP4: Apresentação de propostas na área do desenvolvimento Recursos Humanos do INEM, I.P. 100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 Número de perfis funcionais apresentados ao CD 3 1 6 50% 
 

6 
Apresentação de proposta de estruturação da carreira de Técnico de 
Ambulância de Emergência (mês) 

7 0 5 50% 
 

  

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados do DRH 

Indicador 2 Registos / Base de Dados do DRH 

Indicador 3 Registos / Base de Dados do DRH 

Indicador 4 Registos / Base de Dados do DRH 

Indicador 5 Registos / Base de Dados do DRH 

Indicador 6 Registos / Base de Dados do DRH 
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9. Recursos Financeiros6 

 

A situação económico-financeira dos organismos pode ser avaliada através das demonstrações financeiras 

que são instrumentos contabilísticos que demonstram os resultados num certo período de tempo, pela 

síntese dos respectivos custos e proveitos. Da sua análise, evidenciam-se quantitativamente os respectivos 

pontos fortes e fracos, o que permite estabelecer comparações claras relativamente ao passado e a 

objetivos pré-definidos e, ainda, detectar eventuais desvios entre o desempenho estimado e o real, 

servindo, deste modo, de base a projeções sobre o seu desempenho futuro. 

 

O orçamento para o ano de 2012 foi elaborado, no que respeita à receita, com uma previsão de 

84.940.000€, levando em conta que 97% da mesma resulta de 2% dos prémios ou contribuições relativos a 

contratos de seguros do ramo Vida e dos ramos Doença, Acidentes, Veículos Terrestres no âmbito 

continental, e tendo por base a informação obtida junto do ISP – Instituto de Seguros de Portugal, tendo em 

conta as perspectivas de evolução dos prémios de seguros vida e não vida, para 2012. 

 

A receita do INEM é proveniente: 

• De 2% dos prémios de seguro, conforme mencionado anteriormente. 

• De taxas, multas ou outras penalidades contratuais. 

• De aplicações financeiras efectuadas junto da Direção Geral do Tesouro. 

• De Prestação de Serviços, nomeadamente de Apoio de Emergência Médica a VIPS e Eventos. 

• De cursos de formação, vistorias, alvarás e reembolsos. 

• De indemnizações por danos causados por terceiros em viaturas do INEM e outras. 

 

A previsão do orçamento da despesa, num total aprovado de 83.118.241€, foi efetuada tendo em conta os 

objetivos estratégicos do Instituto, reforçando as relações com os parceiros do SIEM e as entidades do SNS, 

o Mapa de Pessoal, necessário à prossecução das atribuições e Missão do Instituto, e os demais dispositivos 

legais, no que respeita à contratação para a aquisição de bens e serviços. 

 

E ainda, considerando as verbas: 

• Necessárias à integração dos meios VMER e SIV nos SU e aumento da rede SIV. 

• Destinadas à aquisição de produtos farmacêuticos, material de consumo clínico, hoteleiro, fardas, 

combustível (para os diversos Meios) e material administrativo, necessário ao normal 

funcionamento do serviço. 

                                                           
6
 Inclui a seguinte medida inscrita no Programa do XIX Governo Constitucional: 

- Sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde 
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• Destinadas aos encargos a pagar a terceiros, por fornecimentos destinados ao consumo imediato, 

nomeadamente eletricidade, água, arrendamentos, comunicações De realçar, a despesa com 

“Outros Serviços” que engloba as prestações de serviços dos médicos que exercem funções nos 

CODU de acordo com DL 140-C/86 de 14 de Junho e DL 64/88 de 27 Fevereiro e das equipas 

(médicos e enfermeiros) que asseguram os serviços nas cinco aeronaves que constituem o SHEM. 

Além da verba para assistências técnicas e reparação de viaturas, que representam cerca de 4M€. E 

ainda, da prestação de serviços de helitransporte de emergência médica, composto por duas 

aeronaves médias e três aeronaves ligeiras. 

• Para fazer face às transferências para os hospitais e estabelecimentos de saúde que colaboram 

com o INEM no socorro de emergência a recém-nascidos de alto risco, nas VMER e em outros, 

mediante protocolos estabelecidos com as entidades envolvidas. De referir também, que foram 

inscritas verbas, cerca de 0,58M€, para suportar a despesa resultante de protocolos estabelecidos 

com a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, do Baixo Alentejo, EPE, o Centro Hospitalar 

do Barlavento Algarvio, EPE, o Hospital Distrital de Faro, EPE, e ARS`s do Algarve e Alentejo. Além de 

cerca de 2,4M€ como verbas globais a distribuir na AP, de acordo com o ponto 45 da circular nº 

1367 da DGO, uma vez que se prevê que durante o ano de 2012 sejam estabelecidos novos 

protocolos, no âmbito da integração dos meios SIV e VMER. 

• Destinadas a parceiros do SIEM: cerca de 16,2M€ para as Associações de Bombeiros e 1M€ para as 

Câmaras Municipais, que colaboram no socorro de emergência mediante protocolo, para encargos 

com pessoal que opera nas ambulâncias nos PEM, prémios de saída e outros encargos com as 

nossas ambulâncias. Transferências para outras entidades particulares que participem no socorro 

de emergência a pedido do INEM, nomeadamente a Cruz Vermelha com verba prevista no valor de 

0,75M€; além da Escola Nacional de Bombeiros que colaboram com o INEM no âmbito de 

protocolos estabelecidos. 

 

No que respeita a aquisição de bens de capital, está prevista unicamente verba para pequenas manutenções 

e reparações com influência, e cerca de 0,94M€ para aquisição de ambulâncias que são necessárias à 

substituição de algumas existentes com elevada quilometragem e idade, o que origina elevados custos de 

reparação e imensas paragens por avaria afectando a nossa capacidade de resposta, bem como verba 

destinada a aquisição de equipamento básico necessário.  
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Objectivos Operacionais 

Eficácia 
    

40% 

OP1: Garantir a preparação e execução orçamental adequadas ao suporte da atividade do INEM 100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

1 
Número de dias de antecipação face à data limite para apresentação à tutela do 
Orçamento do INEM, elaborado segundo regras definidas 

5 1 3 25% 
 

2 
Número de dias de antecipação face à data limite para apresentação ao Tribunal 
de Contas da Conta de Gerência do INEM, elaborada segundo regras definidas 

15 5 20 25% 
 

3 N.º PG a realizar em 2012 8 1 11 25% 
 

4 N.º Alterações Orçamentais  8 1 6 25% 
 

Eficiência 
    

40% 

OP2: Concretizar o Plano de ação para a sustentabilidade financeira do INEM 100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

5 
 Número de Reportes de controlo das despesas, construídos conforme regras 
definidas, efectuados superiormente  

12 
  

33% 
 

6 
Identificar a informação a disponibilizar no portal / painel de indicadores 
periódicos da atividade do INEM a disponibilizar aos utentes (Mês) 

6 0 4 33% 
 

7 
Apresentar a Contabilidade Analítica em articulação com o GPCG, referente ao 
ano 2011 (Mês) 

11 0 9 33% 
 

Qualidade 
    

20% 

OP3: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM 100% 

INDICADORES Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso 
 

8 Auditorias internas a processos de gestão DAF 3 1 5 50% 
 

9 
Disponibilizar a informação necessária à acreditação dos Centros de Orientação 
de Doentes Urgentes e dos Meios (Mês) 

6 0 4 50% 
 

              

INDICADORES   

Indicador 1 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 2 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 3 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 4 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 5 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 6 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 7 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 8 Registos / Base de Dados do DAF 

Indicador 9 Registos / Base de Dados do DAF 
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10. Conclusões 

 

Responder a todas as situações de emergência médica com profissionalismo, competência e rapidez, 

reforçar a rede de parcerias do INEM com outras entidades e garantir a sustentabilidade financeira do INEM, 

optimizando a afectação dos recursos físicos e financeiros, são as grandes linhas estratégicas do INEM para 

2012. 

É neste quadro que, para 2012, o INEM se propõe melhorar, de uma forma contínua a atividade iniciada e 

concretizada em 2011 que, com ganhos de dinamismo evidentes e explanados ao longo dos indicadores 

apresentados no Plano de Atividades para 2012, lhe permite iniciar um conjunto de outros novos projetos. 

Todo o investimento previsto assegurará a qualidade da atividade em emergência médica, bem como a 

consolidação dos processos em desenvolvimento 

Apresenta-se de seguida um resumo dos projetos INEM para 2012: 

 

1. Em 2012 toda atividade dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e dos Meios INEM, será 

objecto de Acreditação, segundo o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação do Ministério da Saúde  

2. Será dado início, em 2012, ao processo de Certificação ISO 9001 do Programa Nacional Desfibrilhação 

Automática Externa (DAE) 

3. Prevê-se para 2012 a abertura de novos meios: 

• 2 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), de forma a melhorar a oferta deste 

importante meio de emergência médica à população, nomeadamente no Hospital de Nossa Senhora 

do Rosário - Barreiro e no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca – Amadora / Sintra; 

• 3 Motociclos de Emergência, reforçando assim a sua capacidade de intervenção e a rapidez da 

mesma, nomeadamente de SBV-DAE, em zonas urbanas onde tal se considera necessário; 

• 1 Ambulância TIP na região do Algarve, com base no Hospital de Faro e promover a utilização dos 

helicópteros no âmbito desta atividade, sempre que tal se revele adequado. 

• 5 Ambulâncias SBV; 

• 10 Postos de Emergência Médica (PEM), por substituição de ambulância SBV própria do INEM ou 

como reforço do sistema existente; 

• E ainda, a integração de 8 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), o que irá reforçar em 

quantidade, em eficiência e em competências as ambulâncias SIV: 

o Em quantidade, uma vez que o INEM irá implementar 8 novas ambulâncias SIV, em modelo 

integrado no SU;  
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o Em eficiência, uma vez que algumas das SIV em funcionamento estão a funcionar apenas em 

horário noturno, em locais de muito baixa densidade populacional, com baixa casuística e 

sem nenhum SUB onde possam ser integradas. O INEM irá reavaliar estes casos e proceder a 

mudanças que tragam ganhos de eficácia e eficiência à rede de ambulâncias de emergência. 

o Em competências, porque o INEM irá continuar a proceder à integração das ambulâncias SIV 

em SU, implementando ainda no âmbito desse processo o apoio destes meios ao transporte 

inter-hospitalar de doentes críticos, nomeadamente Vias Verdes. 

4. Em 2012, o INEM irá continuar a promover o cumprimento do despacho sobre a integração dos meios de 

emergência pré-hospitalar, no caso, as VMER, nos Serviços de Urgência (SU). 

5. Em 2012 o INEM irá reajustar a oferta de helicópteros de emergência, no sentido de manter ou melhorar 

a sua cobertura do território nacional e melhorar a eficiência da sua gestão e operação. 

6. Em 2012, o INEM irá dar inicio um programa formativo formal dirigido aos TAE de aquisição de novos e 

mais complexos conhecimentos e competências, de forma a poderem melhor atuar em situações de 

risco de vida imediato, sob forte controlo e coordenação médicos, naquilo que são considerados “atos 

médicos delegados”, enquadrados em protocolos de atuação devidamente validados para o efeito. 

7. Para além disso, em 2012 será ainda importante rever a atual rede de ambulâncias de emergência, no 

sentido de realizar: 

a. O reforço de meios em zonas onde tal se verifica como necessário pela elevada casuística 

existente; 

b. O reforço de meios em zonas com menor capacidade de resposta instalada; 

c. A diminuição de sobreposições regionais/locais de meios de nível de resposta semelhante; 

d. O aproveitamento de sinergias entre redes de viaturas de emergência de diferentes níveis e/ou 

de diferentes entidades. 

8. O principal objetivo do Departamento de Formação em Emergência Médica para 2012 será o de ampliar 

a rede de centros de formação em Emergência Médica certificada pelo INEM 

9. Em 2012 o Departamento de Emergência Médica irá dedicar particular importância à revisão e 

implementação de algoritmos de triagem médica nos CODU, no sentido de dotar os profissionais do 

CODU de ferramentas estandardizadas de apoio à triagem, atividade que, quando realizada por não-

médicos, constitui um verdadeiro ato médico delegado e que é fundamental para todo o sucesso do 

sistema integrado de emergência médica e garante necessário da sua qualidade e segurança. 

10. O Departamento de Emergência Médica irá ainda, durante 2012, implementar novos protocolos de 

atuação dos TAE das ambulâncias SBV, no sentido de lhes permitir atuar com maior capacidade de 

intervenção em situações life‐threatening. 
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11. De igual forma irá, durante o ano de 2012 rever os protocolos de atuação dos profissionais das 

ambulâncias SIV, à luz das novas guidelines e acrescentando-lhes competências no transporte inter-

hospitalar de doentes críticos. 

12. Em 2012 o Departamento de Emergência Médica, irá, ainda, redefinir a missão do Hospital de Campanha 

do INEM e adequar a sua estrutura física a essa missão, no sentido de poder estar preparado para ser 

montado, numa lógica moderna e atual, em qualquer ponto do país ou do estrangeiro, em tempo útil. 

13. O ano 2012 ficará marcado pela instalação do Mobile Clinic/SIVEI (Verbete electrónico e factura 

electrónica) nos Postos de Emergência Médica (PEM), melhorando o registo clínico, possibilitando o 

fortalecimento de uma base de dados nacional passível de auditoria clínica e implementando o envio de 

informação clinica desmaterializada para os SU, antes mesmo da chegada dos doentes 

14. Criar um manual de Indicadores e um sistema de monitorização das atividades chave do INEM, será um 

objetivo para 2012 

15. No âmbito dos Recursos Humanos, 2012, será um ano dedicado à revisão do atual sistema de gestão de 

Recursos Humanos, mais apropriado aos propósitos do INEM e à análise/estudo das carreiras dos 

profissionais de saúde e de Técnico de Ambulância de Emergência, com vista à sua reestruturação. 
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11. Anexos 
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11.1. Mapa de Pessoal do INEM (art. 5º LVCR) 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria 
Área de Formação Académica e/ou 

Profissional 
Número de Postos de 

Trabalho 
Obs. 
(a) 

- Presidente do Conselho Diretivo - 1  

- Vogal do Conselho Diretivo - 2  

- Diretor Regional – Dirigente Intermédio 1º Grau - 4  

- Diretor de Departamento – Dirigente Intermédio 1º Grau - 6  

- diretor de Gabinete – Dirigente Intermédio 1º Grau - 4  

- Chefe de Divisão – Dirigente Intermédio 2º Grau - 1  

- Coordenador de Serviço – Dirigente Intermédio 2º Grau - 6  

- Coordenador de Centro – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Assessor - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Formação em 
emergência médica; Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

Médico Licenciatura em Medicina 19  

Área de Emergência Médica Técnico Superior de Saúde 
Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas  
1  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Centro de 
Informação Antivenenos (CIAV); Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC); Centro de Intervenção e 
Planeamento para Situações de Exceção (CIPSE); Área de Recursos Financeiros e Aprovisionamento; Área de Recursos 
Humanos; Planeamento e Controlo de Gestão; Formação em Emergência Médica; Área Administrativa; Área Jurídica; 
Transportes; Área de Sistemas e Tecnologias de Informação; Telecomunicações; Área de Comunicação e Imagem; 
Área da Qualidade. 

Técnico Superior Licenciatura Adequada 50  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Enfermeiro Licenciatura em Enfermagem 159  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Especialista em Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

1  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Técnico de Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

5  

Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Coordenador Técnico - 4  

Área administrativa; Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Área de comunicação e imagem; 
Logística; Formação em emergência médica; Supervisão de transporte de doentes; Transportes; Área Jurídica  

Assistente Técnico - 102  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Assistente Técnico (TOTE) - 250  

Telecomunicações de Emergência Encarregado Operacional - 2  

Área operativa; Área administrativa; Motorista; Fiel de Armazém; Telefonista Assistente Operacional - 10  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Técnico de Ambulância de Emergência - 961  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência  31  

 Total:  1.619  
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11.2. Mapa de Pessoal dos Serviços Centrais do INEM 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria 
Área de Formação Académica e/ou 

Profissional 
Número de Postos de 

Trabalho 
Obs. 
(a) 

- Presidente do Conselho Diretivo - 1  

- Vogal do Conselho Diretivo - 2  

- Diretor Regional – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Diretor de Departamento – Dirigente Intermédio 1º Grau - 6  

- Diretor de Gabinete – Dirigente Intermédio 1º Grau - 4  

- Chefe de Divisão – Dirigente Intermédio 2º Grau - 1  

- Coordenador de Serviço – Dirigente Intermédio 2º Grau - 6  

- Coordenador de Centro – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Assessor - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Formação em 
emergência médica; Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

Médico Licenciatura em Medicina 2  

Área de Emergência Médica Técnico Superior de Saúde 
Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas  
1  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Centro de 
Informação Antivenenos (CIAV); Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC); Centro de Intervenção e 
Planeamento para Situações de Exceção (CIPSE); Área de Recursos Financeiros e Aprovisionamento; Área de Recursos 
Humanos; Planeamento e Controlo de Gestão; Formação em Emergência Médica; Área Administrativa; Área Jurídica; 
Transportes; Área de Sistemas e Tecnologias de Informação; Telecomunicações; Área de Comunicação e Imagem; 
Área da Qualidade. 

Técnico Superior Licenciatura Adequada 38  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Enfermeiro Licenciatura em Enfermagem 5  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Especialista em Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

1  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Técnico de Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

5  

Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Coordenador Técnico - 3  

Área administrativa; Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Área de comunicação e imagem; 
Logística; Formação em emergência médica; Supervisão de transporte de doentes; Transportes; Área Jurídica  

Assistente Técnico - 72  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Assistente Técnico (TOTE) - 0  

Telecomunicações de Emergência Encarregado Operacional - 2  

Área operativa; Área administrativa; Motorista; Fiel de Armazém; Telefonista Assistente Operacional - 8  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Técnico de Ambulância de Emergência - 1  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência  3  

 Total:  161  
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11.3. Mapa de Pessoal da Delegação Regional do Porto do INEM 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria 
Área de Formação Académica e/ou 

Profissional 
Número de Postos de 

Trabalho 
Obs. 
(a) 

- Presidente do Conselho Diretivo - 0  

- Vogal do Conselho Diretivo - 0  

- Diretor Regional – Dirigente Intermédio 1º Grau - 1  

- Diretor de Departamento – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Diretor de Gabinete – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Chefe de Divisão – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Serviço – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Centro – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Assessor - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Formação em 
emergência médica; Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

Médico Licenciatura em Medicina 5  

Área de Emergência Médica Técnico Superior de Saúde 
Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas  
0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Centro de 
Informação Antivenenos (CIAV); Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC); Centro de Intervenção e 
Planeamento para Situações de Exceção (CIPSE); Área de Recursos Financeiros e Aprovisionamento; Área de Recursos 
Humanos; Planeamento e Controlo de Gestão; Formação em Emergência Médica; Área Administrativa; Área Jurídica; 
Transportes; Área de Sistemas e Tecnologias de Informação; Telecomunicações; Área de Comunicação e Imagem; 
Área da Qualidade. 

Técnico Superior Licenciatura Adequada 2  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Enfermeiro Licenciatura em Enfermagem 80  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Especialista em Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Técnico de Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Coordenador Técnico - 0  

Área administrativa; Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Área de comunicação e imagem; 
Logística; Formação em emergência médica; Supervisão de transporte de doentes; Transportes; Área Jurídica  

Assistente Técnico - 12  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Assistente Técnico (TOTE) - 80  

Telecomunicações de Emergência Encarregado Operacional - 0  

Área operativa; Área administrativa; Motorista; Fiel de Armazém; Telefonista Assistente Operacional - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Técnico de Ambulância de Emergência - 334  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência  5  

 Total:  519  
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11.4. Mapa de Pessoal da Delegação Regional de Coimbra do INEM 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria 
Área de Formação Académica e/ou 

Profissional 
Número de Postos de 

Trabalho 
Obs. 
(a) 

- Presidente do Conselho Diretivo - 0  

- Vogal do Conselho Diretivo - 0  

- Diretor Regional – Dirigente Intermédio 1º Grau - 1  

- Diretor de Departamento – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Diretor de Gabinete – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Chefe de Divisão – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Serviço – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Centro – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Assessor - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Formação em 
emergência médica; Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

Médico Licenciatura em Medicina 6  

Área de Emergência Médica Técnico Superior de Saúde 
Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas  
0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Centro de 
Informação Antivenenos (CIAV); Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC); Centro de Intervenção e 
Planeamento para Situações de Exceção (CIPSE); Área de Recursos Financeiros e Aprovisionamento; Área de Recursos 
Humanos; Planeamento e Controlo de Gestão; Formação em Emergência Médica; Área Administrativa; Área Jurídica; 
Transportes; Área de Sistemas e Tecnologias de Informação; Telecomunicações; Área de Comunicação e Imagem; 
Área da Qualidade. 

Técnico Superior Licenciatura Adequada 3  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Enfermeiro Licenciatura em Enfermagem 37  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Especialista em Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Técnico de Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Coordenador Técnico - 0  

Área administrativa; Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Área de comunicação e imagem; 
Logística; Formação em emergência médica; Supervisão de transporte de doentes; Transportes; Área Jurídica  

Assistente Técnico - 10  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Assistente Técnico (TOTE) - 62  

Telecomunicações de Emergência Encarregado Operacional - 0  

Área operativa; Área administrativa; Motorista; Fiel de Armazém; Telefonista Assistente Operacional - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Técnico de Ambulância de Emergência - 243  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência  9  

 Total:  371  
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11.5. Mapa de Pessoal da Delegação Regional de Lisboa do INEM 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria 
Área de Formação Académica e/ou 

Profissional 
Número de Postos de 

Trabalho 
Obs. 
(a) 

- Presidente do Conselho Diretivo - 0  

- Vogal do Conselho Diretivo - 0  

- Diretor Regional – Dirigente Intermédio 1º Grau - 1  

- Diretor de Departamento – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Diretor de Gabinete – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Chefe de Divisão – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Serviço – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Centro – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Assessor - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Formação em 
emergência médica; Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

Médico Licenciatura em Medicina 5  

Área de Emergência Médica Técnico Superior de Saúde 
Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas  
0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Centro de 
Informação Antivenenos (CIAV); Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC); Centro de Intervenção e 
Planeamento para Situações de Exceção (CIPSE); Área de Recursos Financeiros e Aprovisionamento; Área de Recursos 
Humanos; Planeamento e Controlo de Gestão; Formação em Emergência Médica; Área Administrativa; Área Jurídica; 
Transportes; Área de Sistemas e Tecnologias de Informação; Telecomunicações; Área de Comunicação e Imagem; 
Área da Qualidade. 

Técnico Superior Licenciatura Adequada 5  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Enfermeiro Licenciatura em Enfermagem 23  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Especialista em Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Técnico de Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Coordenador Técnico - 1  

Área administrativa; Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Área de comunicação e imagem; 
Logística; Formação em emergência médica; Supervisão de transporte de doentes; Transportes; Área Jurídica  

Assistente Técnico - 6  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Assistente Técnico (TOTE) - 80  

Telecomunicações de Emergência Encarregado Operacional - 0  

Área operativa; Área administrativa; Motorista; Fiel de Armazém; Telefonista Assistente Operacional - 1  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Técnico de Ambulância de Emergência - 281  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência  13  

 Total:  416  
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11.6. Mapa de Pessoal da Delegação Regional de Faro do INEM 

 

Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria 
Área de Formação Académica e/ou 

Profissional 
Número de Postos de 

Trabalho 
Obs. 
(a) 

- Presidente do Conselho Diretivo - 0  

- Vogal do Conselho Diretivo - 0  

- Diretor Regional – Dirigente Intermédio 1º Grau - 1  

- Diretor de Departamento – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Diretor de Gabinete – Dirigente Intermédio 1º Grau - 0  

- Chefe de Divisão – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Serviço – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Coordenador de Centro – Dirigente Intermédio 2º Grau - 0  

- Assessor - 0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Formação em 
emergência médica; Centro de Informação Antivenenos (CIAV). 

Médico Licenciatura em Medicina 1  

Área de Emergência Médica Técnico Superior de Saúde 
Licenciatura em Ciências 

Farmacêuticas  
0  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Centro de 
Informação Antivenenos (CIAV); Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC); Centro de Intervenção e 
Planeamento para Situações de Exceção (CIPSE); Área de Recursos Financeiros e Aprovisionamento; Área de Recursos 
Humanos; Planeamento e Controlo de Gestão; Formação em Emergência Médica; Área Administrativa; Área Jurídica; 
Transportes; Área de Sistemas e Tecnologias de Informação; Telecomunicações; Área de Comunicação e Imagem; 
Área da Qualidade. 

Técnico Superior Licenciatura Adequada 2  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Enfermeiro Licenciatura em Enfermagem 14  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Especialista em Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Sistemas e Tecnologias de Informação Técnico de Informática 
12º ano na área de informática e ou 

curso técnico-profissional na área 
de informática 

0  

Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Coordenador Técnico - 0  

Área administrativa; Área de Recursos Financeiros; Área de Recursos Humanos; Área de comunicação e imagem; 
Logística; Formação em emergência médica; Supervisão de transporte de doentes; Transportes; Área Jurídica  

Assistente Técnico - 2  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Assistente Técnico (TOTE) - 28  

Telecomunicações de Emergência Encarregado Operacional - 0  

Área operativa; Área administrativa; Motorista; Fiel de Armazém; Telefonista Assistente Operacional - 1  

Assistência a doentes urgentes/emergentes – tripulação de meios emergência; Coordenação de meios de emergência Técnico de Ambulância de Emergência - 102  

Assistência a doentes urgentes/emergentes; Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU); Telecomunicações 
de Emergência 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência  1  

 Total:  152  
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11.7. Lista de Acrónimos 

 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

CAPIC Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 

CD Conselho Diretivo 

CF Centro de Formação 

CIAV Centro de Informação Antivenenos 

CIPSE Centro de Intervenção e Planeamento de Situações de Exceção 

CODU Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

CVP Cruz Vermelha Portuguesa 

DAE Desfibrilhadores Automáticos Externos 

DAF Departamento Administrativo e financeiro 

DEM Departamento de Emergência Médica 

DFEM Departamento de Formação em Emergência Médica 

DR Delegação Regional 

DRH Departamento de Recursos Humanos 

DT Departamento de Transportes 

DTI Departamento de Telecomunicações e Informática 

EISE Equipas de Intervenção em Situação de Exceção 

GCI Gabinete de Comunicação e Imagem 

GJ Gabinete Jurídico 

GPCG Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 

GQA Gabinete de Qualidade e Auditoria 

LVCR Lei Vínculos Careiras Remunerações 

LVT Lisboa e Vale do Tejo 

ISO International Organization for Standardization 

PEM Postos de Emergência Médica 

SAV  Suporte Avançado de Vida 

SBV Suporte Básico de Vida 

SIV Suporte Imediato de Vida 

SHEM Serviço de Helitransporte de Emergência Médica 

SIEM Sistema Integrado de Emergência Médica 

SSPH Sistema de Socorro Pré-Hospitalar 

TAE  Tripulantes de Ambulância de Emergência 

TAS  Tripulantes de Ambulância de Socorro 

VMER  Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

 


