INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

INEM REFORÇA MEIOS DE EMERGÊNCIA NO ALGARVE
E ATRIBUI AMBULÂNCIA A ALCOUTIM
Acordos de cooperação são assinados amanhã, numa cerimónia que tem lugar na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), às 15 horas.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assina amanhã, no Algarve, um conjunto de
protocolos com vista a aumentar o dispositivo de meios de emergência no verão. O objetivo do INEM
e dos seus parceiros, Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa, é reforçar a capacidade de resposta a
situações de acidente ou doença súbita numa região que vê a sua população crescer de forma
considerável no verão.
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Alguns dos meios que integram o dispositivo de reforço sazonal estão já em atividade desde o passado
dia 1 de junho e vão continuar até ao dia 30 de setembro. Assim, ao dispositivo já existente durante
o resto do ano, composto por 37 meios de emergência médica disponíveis em permanência, o reforço
sazonal de meios do INEM prevê mais 7 Ambulâncias e 2 Motociclos, assim distribuídos:

1 Ambulância de Socorro na CVP de Portimão, sediada em Portimão
1 Ambulância de Socorro na CVP de Tavira, sediada em Altura (Castro Marim)
1 Ambulância de Socorro na CVP Faro-Loulé, sediada em Almancil
2 Ambulâncias de Socorro na CVP Albufeira-Silves, sediadas em Ferreiras e Armação de Pera
1 Ambulância de Socorro nos BV de Portimão
1 Ambulância de Socorro nos BV Albufeira
1 Motociclo de Emergência Médica do INEM em Portimão
1 Motociclo de Socorro nos BV Albufeira

A decisão de reforçar os meios de emergência à disposição da população na região do Algarve, baseiase numa análise pormenorizada das ocorrências nesta região. Ainda assim, como demonstram os
dados disponíveis, o aumento da população durante o período estival não tem um aumento
proporcional do número de solicitações ao INEM, mas justifica a necessidade de serem realizados
ajustamentos regionais para melhorar a capacidade de resposta.

Por este motivo, e por ocasião da 36ª Concentração Internacional de Motos, o INEM vai ainda colocar
em funcionamento nos dias 21, 22 e 23 de julho, na cidade de Faro, mais 1 Ambulância de Suporte
Imediato de Vida e mais 1 Motociclo de Emergência Médica.
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Na mesma cerimónia de assinatura dos protocolos para reforço da região algarvia no verão, o INEM
vai também assinar um protocolo para constituição de um Posto de Emergência Médica no Corpo de
Bombeiros Voluntários de Alcoutim. Assim, e à exceção do concelho de Castro Marim que não dispõe
de Bombeiros ou CVP, o INEM capacita desta forma a totalidade dos concelhos do Algarve com uma
Ambulância do INEM.

A partir desta data, este Corpo de Bombeiros inicia o processo conducente à operacionalização de uma
Ambulância de Socorro subsidiada pelo INEM e que se destina a prestar cuidados pré-hospitalares à
população do concelho, reforçando a assistência médica pré-hospitalar a situações de acidente ou
doença súbita.

O INEM recorda, ainda, que reforçou recentemente a sua presença na região algarvia, com a
reativação funcional da sua Delegação Regional, a qual havia sido desativada em 2012.

O INEM não pode deixar de agradecer a capacidade demonstrada pelos Bombeiros e Cruz Vermelha
Portuguesa para, em estreita articulação com os meios do INEM, darem uma resposta eficaz no que
concerne à assistência médica pré-hospitalar e colaborarem no esforço de reforço do dispositivo
implementado para garantir maior segurança a todos os que escolherem o Algarve para as suas férias.

O INEM é o 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.

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, são as principais tarefas do INEM.

INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Através do Número Europeu de Emergência - 112, este Instituto dispõe de múltiplos meios para
responder a situações de emergência médica.

Lisboa, 16 de julho de 2017
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