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Mensagem do Presidente 
 

 

2015 foi um ano atípico, em várias áreas de atuação, da Instituição que é o INEM. 

Ocorreram os mais diversos constrangimentos, incluindo a alteração do Conselho Diretivo. Situações 

que, mais ou menos, tendo ocorrido, quase sempre, de forma inesperada, só puderam ser superados 

com a participação ativa e dedicada de todos os colaboradores. Só assim foi possível cumprir os 

objetivos propostos e continuar a apostar na melhoria contínua da Qualidade do nosso serviço. 

O esforço, vontade, entusiasmo e criatividade de todos, focados na missão do INEM e trabalhando em 

equipa, contribuíram para que fossem encontradas novas soluções, para ultrapassar novos problemas 

e novos desafios. 

  

O presente Relatório de Atividades e Contas, relativo ao ano de 2015, apresenta um conjunto de 

informação demonstrativa do trabalho desenvolvido ao longo do ano. O nosso foco continua o mesmo: 

a melhoria da qualidade do socorro à população e a segurança dos utentes.  

 

Os resultados conseguidos, apresentados ao longo deste relatório, comprovam, publicamente, que 

nunca baixámos os braços e sempre procurámos encontrar e percorrer o caminho que se nos afigurava 

o mais correto no sentido de continuarmos a desenvolver e construir mecanismos de aproximação do 

Instituto aos cidadãos e garantir um serviço público de excelência na área da Emergência Médica. 

 

 

 

Luís Meira 

Presidente do Conselho Diretivo do INEM, I.P. 
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Sumário 
 

O presente Relatório de Atividades e Contas tem por objetivo dar a conhecer as atividades 

desenvolvidas e os resultados alcançados nas diferentes áreas de atuação do Instituto Nacional de 

Emergência Médica I.P. (INEM) durante o ano de 2015. 

 

A atividade desenvolvida teve em linha de conta as Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde 

nas áreas de responsabilidade de ação do INEM e os objetivos definidos na Carta de Missão 2014/2018 

e no Plano Estratégico do INEM para o triénio 2014/2016, tendo sempre presente a importância 

inequívoca da sua Missão. 

 

Assim, dando seguimento às linhas estratégicas orientadoras, designadamente no que respeita à 

equidade, à eficácia, ao acesso e qualidade em saúde, foram os seguintes os objetivos estratégicos 

definidos: 

1.  Prosseguir a implementação e qualificação da rede de emergência médica pré-hospitalar 

2.  Assegurar o planeamento, coordenação e certificação da formação em emergência médica 

dos elementos do SIEM 

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

4.  Promover a integração de cuidados e partilha de recursos com o SNS ao nível do Centro de 

Atendimento de Utentes e da rede de Serviços de Urgência  

5.  Otimizar os recursos imobiliários e logísticos (viaturas) 

6 Implementar os instrumentos de Gestão da Qualidade 

 

O planeamento das atividades do INEM tem vindo a ser ajustado à necessidade imperiosa de ganhos 

de eficiência e eficácia, num contexto conhecido de forte contenção e constrangimentos orçamentais, 

em que é exigido um maior rigor e transparência na aplicação dos recursos disponíveis.  

Considera este Instituto ter alcançado resultados positivos, o que pode ser aferido pelo vasto conjunto 

de indicadores apresentados ao longo do presente Relatório, através de uma rigorosa gestão de 

prioridades, evitando o desperdício e controlando a execução das atividades, continuando, desta 

forma, a reforçar e reformar o sistema de emergência médica. 

 

Importa salientar a continuidade dada à política de sustentabilidade económica e financeira do 

Instituto, com resultados que foram conseguidos, em simultâneo, com o aumento da atividade, 

associado a um continuado e sustentável crescimento do Instituto e a um desempenho mais eficiente 

da sua atividade operacional. 
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Concorreram para um desempenho operacional mais eficiente a implementação de várias medidas, 

que foram detalhadas ao longo do presente relatório, de entre as quais se destacam: 

 

 Conclusão dos concursos para novos profissionais para 85 novos Técnicos de Emergência e 70 

Assistentes Técnicos com funções no CODU). 

 

 Concretização de todos os trâmites legais conducentes à abertura de concurso para 80 novos 

profissionais da carreira de Enfermagem. 

 

 Continuação das negociações relativa à proposta de Carreira de Técnico de Emergência. 

 

 Realização de investimento significativo na formação dos nossos profissionais. 

 

 Inicio dos trabalhos conducentes à revisão da legislação para o Transporte Inter-hospitalar do 

Doente Crítico, fundamental para regulamentação da Atividade de Emergência Médica.  

 

 Implementação do Plano da Rede de Meios de Emergência Pré-Hospitalar.  

 

 Inicio dos procedimentos conducentes à implementação e integração das equipas das VMER nos 

Serviços de Urgência, Amadora/Sintra e Barreiro, promovendo a resposta integrada ao doente 

urgente/emergente. 

 

 Evolução significativa na operacionalidade das VMER.  

 

 Continuação da expansão do Programa de Desfibrilhação Automática Externa do INEM, alargando 

a capacidade de desfibrilhação às viaturas de emergência tripuladas por não médicos e a locais 

de acesso público, o que se traduziu numa melhoria da assistência às vítimas de paragem 

cardiorrespiratória. 

 

 Celebração de Protocolos de cooperação com entidades para disponibilização de 

produtos/serviços com benefícios de descontos/ofertas aos trabalhadores do INEM. 

 

 Celebração do Contrato de consórcio no âmbito do sistema de incentivos de investigação e 

desenvolvimento tecnológico.  
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 Assinatura do Protocolo de Cooperação com o Instituto Nacional de Estatística I.P. (INE) para 

colaboração no que diz respeito ao acesso a dados administrativos relativos às ocorrências pré-

hospitalares no Continente, para fins exclusivamente estatísticos.  

 
 Revisão de todos os standards obrigatórios do Manual de Centros de Emergência do Programa de 

Acreditação do CODU e Meios. 

 

 Cumprimento da auditoria externa ao Sistema de Gestão de Qualidade no  âmbito da certificação 

ISO 9001. 

 
 Apresentação de Projeto de desenvolvimento e integração dos sistemas e infraestruturas 

tecnológicas de suporte aos novos modelos de atendimento, aprovado SAMA 2020).  

 

 Aumento da atividade relativa à operacionalização de Dispositivos de Emergência Médica no 

âmbito dos Eventos relacionados com Proteção à Saúde de Altas Individualidades, apoio às Forças 

e Serviços de Segurança em operações policiais de Risco e Eventos de várias tipologias “Mass 

Gathering”, apoio na realização de Exercícios/Simulacros de Situações de Exceção, Apoio às Forças 

de Segurança em vários eventos (50 dispositivos operacionalizados). 

 

 Participação em vários Grupos de Trabalho em diversas áreas de atuação do INEM. 

 

 Por último importa referir que a execução orçamental e financeira da atividade operacional do 

INEM no exercício de 2015 manifesta uma criteriosa assunção dos encargos face à missão do 

Instituto e atende às políticas de contenção e de grande rigor e eficiência na utilização dos recursos 

públicos. 
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1. INEM 

 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é o organismo do Ministério da Saúde (MS) ao qual 

compete assegurar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um sistema integrado 

de emergência médica, para garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta 

prestação de cuidados de saúde, designadamente através da prestação de socorro no local da 

ocorrência, do transporte assistido das vítimas para o hospital adequado e de articulação entre os 

vários estabelecimentos hospitalares, conforme disposto na Lei Orgânica do INEM, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro. 

 

1.1. Missão, Visão e Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALORES  
Comportamentos e atitudes  

MISSÃO  
 A responsabilidade 

da Instituição 
perante o cidadão 

Garantir a prestação de 
cuidados de emergência 

médica 
Competência 

Ter um conhecimento profundo na 
área de emergência médica, nos 

seus vários domínios 
 

Credibilidade 
Receber a confiança e o 

reconhecimento da sociedade 
 

Ética 
Atuar de forma íntegra, paciente e 

generosa 
 

Eficiência 
Alcançar os melhores resultados 

possíveis com os recursos 
disponíveis 

 

Qualidade 
Assumir um compromisso com as 
necessidades e expectativas dos 

cidadãos 
 

Ser uma organização 
inovadora, sustentável, 

motivadora e de referência 
na prestação de cuidados de 

emergência médica 

VISÃO 
Perspetiva 

 o futuro que é 
desejado para o 

Instituto 
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1.2. Atribuições 

 

Para além da Missão já referenciada, são, ainda, atribuições do INEM, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

34/2012 de 14 de fevereiro do Ministério da Saúde, 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 

medicalizada e não medicalizada, e respetiva articulação com os serviços de 

urgência/emergência. 

• Referenciação e transporte de urgência/emergência. 

• Receção hospitalar e tratamento urgente/emergente. 

• Formação em emergência médica. 

• Planeamento civil e prevenção. 

• Rede de telecomunicações de emergência. 

 

São, ainda, de acordo com o referido Decreto-Lei, atribuições do INEM: 

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

domínios da emergência médica e do transporte de urgência / emergência. 

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

encaminhadas pelo número telefónico de emergência (112) e acionar os 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 os dos estabelecimentos, instituições e serviços do SNS. 

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

Regionais de Saúde (ARS), com a DGS e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), 

no âmbito das respetivas leis reguladoras. 
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• 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 respetivos veículos, e proceder ao licenciamento desta atividade e dos 

veículos a ela afetos. 

• 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. 

 

Saliente-se, ainda, a competência legislada do INEM no que respeita à formação em emergência 

médica, estando a seu cargo a definição, coordenação e certificação dos elementos do SIEM. 

 

Finalmente, e ainda no que diz respeito às suas atribuições concretas, refira-se a obrigatoriedade da 

Instituição de ter capacidade para dar a resposta adequada, eficaz, e em tempo oportuno, aos sistemas 

de emergência médica nas situações de emergência, pressuposto essencial para o funcionamento da 

cadeia de sobrevivência. O INEM, na sua missão diretamente ligada ao funcionamento do 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, entre outros). 
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1.3. Estrutura Orgânica 

 

 

CD: Conselho Diretivo 
Unidades Operacionais 

DEM: Departamento de Emergência Médica 
GCNODU: Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes 

DFEM: Departamento de Formação em Emergência Médica 
GCA: Gabinete de Certificação e Acreditação 

GICRIS: Gabinete de Investigação Científica, Relações Internacionais e Supervisão  
Unidades de Apoio à Logística 

DGRH: Departamento de Gestão de Recursos Humanos 
GPD: Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento  

DGF: Departamento de Gestão Financeira 
GGOI: Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos 

GLO: Gabinete de Logística e Operações 
GSTI: Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação 
GGCCP: Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública 
GJ: Gabinete Jurídico 

Unidades de Apoio à Gestão 
GQ: Gabinete de Qualidade 
GPCG: Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 
GMC: Gabinete de Marketing e Comunicação 

Serviços Desconcentrados 
DRN: Delegação Regional do Norte 

GCR – SIEM: Gabinete de Coordenação Regional do SIEM 
DRC: Delegação Regional do Centro 

GCR – SIEM: Gabinete de Coordenação Regional do SIEM 
DRS: Delegação Regional do Sul 

GCR – SIEM: Gabinete de Coordenação Regional do SIEM 
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1.4.  O ano de 2015 - Factos e Números (Principais Eventos) 

 

Janeiro 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades: 

 Visita de Sua Excelência o Presidente da Republica da Venezuela  

 Apresentação de cumprimentos ao Corpo Diplomático no Palácio da Ajuda 

 Apresentação de cumprimentos ao Corpo Diplomático no Palácio de Queluz 

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Operação de Apoio (destruição de material explosivo 

apreendido) ao CIEXSS - Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo da 

Unidade Especial de Polícia (UEP), em Alverca. 

 

Fevereiro 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Operação de Apoio (destruição de material explosivo 

apreendido) ao CIEXSS - Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo da 

Unidade Especial de Polícia (UEP), em Alverca. 

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Corta-Mato CLDE (Coordenação Local do Desporto Escolar), na região do Tâmega 

 

Março 

 Cerimónia de entrega do Laboratório Móvel para Diagnóstico da Doença do Vírus Ébola. Presença 

de altas individualidades de Portugal e da Guiné Bissau.(Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal, Ministro da Saúde, DGS, INSA e Encarregado de Negócios da Guiné 

Bissau, em Portugal).  

 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Cimeira Intergovernamental Portugal-Turquia 

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Jogo futebol FCP/SCP (Porto) 

 Na Operação Policial de Risco - Jogo futebol FCP/FC Basel (Porto) 
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 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Prova desportiva, na Guarda 

 Prova desportiva, em Viseu 

 

 Participação em Exercício/Simulacro 

 Exercício Norteshopping, no Porto  

 Exercício em Vila Franca das Naves 

 Exercício Escolar, em Coimbra 

 

Abril 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Comemorações do 25 de Abril 

 XII Reunião de Alto Nível Portugal-Marrocos 

 Visita de Sua Excelência o Primeiro-ministro da República Francesa 

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Jogo futebol FCP/Bayern (Porto) 

 

Maio 

 Visita da Sra. Ministra da Saúde de Timor-Leste e respetiva delegação.  
 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 ECB Fórum On Central Banking na Penha Longa 

 Reunião do Observatório Europeu da droga e Toxicodependência em Mértola  

 Inauguração do Museu dos Coches 

  VIP 1º Ministro  

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Operação Aguia, em Lisboa 

 Na Operação Policial de Risco – ECB (European Central Bank), Fórum na Penha Longa 

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Operação Fátima 2015 
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 Estoril Open 

 Dia da Marinha, em Lisboa 

 Conferências do Estoril 

 Final da Taça de Portugal 

 Rally de Portugal 2015 

 Wings For Life Porto 

 

 Participação em Exercício/Simulacro 

 Seminário Ericeira PC (Proteção Civil)  

 “Exercício FAGAR”, em Faro 

 “Exercício LIVEX”, no Porto 

 Exercício Anémona, em Leixões 

 Exercício Vasco Gama, em Lisboa  

 Exercício Rio Sul, em Almada 

 Exercício, em Portalegre 

 

 Assinatura do acordo de alteração ao Protocolo de cooperação com Exercito Português 

(Regimento de Infantaria:RI14), relativo à instalação de mais um meio de emergência do INEM e 

respetiva equipa de operacionalização. 

 

 Assinatura do Protocolo de cooperação com a Companhia das Águas Medicinais da Felgueira SA 

(CAMF) para disponibilização de diversos programas terapêuticos para patologias respiratórias e 

músculo-esqueléticas, bem como de estética e beleza, a todos os colaboradores do INEM e com 

o benefício de descontos/ofertas em produtos/serviços.  

  

Junho 

 Criação de novo meio de socorro: nova Ambulância SIV 

 SIV de Lisboa  

 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Comemorações do Dia 10 de Junho realizadas na cidade do Porto 

 Blue Business no Museu da Assembleia da República (Palácio da Cidadela de Cascais) 

 

 Apoio de Eventos para situações de Exceção 

+ 1 SIV 
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 Intoxicação 250 crianças na Praia de Carcavelos (Intoxicação com origem desconhecida que 

provocou lesões cutâneas) 

 Alerta no Aeroporto de Lisboa (alerta de bomba em veiculo suspeito) 

 Acidente A22 com autocarro de turistas no Algarve  

 Acidente A2 com autocarro de passageiros  

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Segurex, FIL - Lisboa 

 Blue Business Fórum, em Lisboa  

 DOC Lisboa, International Film Festival 

 Festa do Continente, em Lisboa 

 Comemorações do 10 de Junho, em Fátima 

 X-Cat Power Boats, em Cascais 

 Festas da cidade de Lisboa 

 Missa Corpo de Deus, em Lisboa 

 Festas do S. João, no Porto 

 

 Celebração do Contrato de consórcio com a empresa TEKEVER, Tecnologias de Informação SA e 

vários parceiros na qualidade de entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico e entidades 

copromotora do projeto (Estado-maior do Exercito, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge, I.P. (INSA), Instituto Superior Técnico, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.). Esta 

parceria tem por finalidade a execução do projeto intitulado “UPCAST” no âmbito do sistema de 

incentivos de investigação e desenvolvimento tecnológico.  

 

Julho 

 Foram distribuídas e colocadas ao serviço das populações 25 novas Ambulâncias de Socorro 

fixadas em Postos de Emergência Médica (PEM), nos seguintes Concelhos:  

 

 Santa Marta de Penaguião (Distrito de Vila Real) 

 Tarouca (Distrito de Viseu) 

 Vila Nova de Cerveira (Distrito de Viana do Castelo) 

 Ribeira de Pena (Distrito de Vila Real) 

 Sabrosa (Distrito de Vila Real) 

 Tabuaço (Distrito de Viseu) 

+ 25 PEM 
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 Armamar (Distrito de Viseu) 

 Boticas (Distrito de Vila Real) 

 Meda (Distrito de Guarda) 

  Sernancelhe (Distrito de Viseu) 

 Penalva do Castelo (Distrito de Viseu) 

 Carregal do Sal (Distrito de Viseu) 

 Nelas (Distrito de Viseu) 

 Alvaiázere (Distrito de Leiria) 

 Pampilhosa da Serra (Distrito de Coimbra) 

 Vila de Rei (Distrito de Castelo Branco) 

 Sobral de Monte Agraço (Distrito de Lisboa) 

 Setúbal (Distrito de Setúbal) 

 Mação (Distrito de Santarém) 

 Castro Verde (Distrito de Beja) 

 Redondo (Distrito de Évora) 

 Portel (Distrito de Évora) 

 Vidigueira (Distrito de Beja) 

 Alandroal (Distrito de Évora) 

 São Brás de Alportel (Distrito de Faro) 

 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Cerimónia de Transladação de Eusébio para o Panteão 

 Concerto de Encerramento da XII Legislatura 

 Visita de Sua Excelência o Presidente da Republica de Moçambique 

 

 Apoio de Eventos para situações de Exceção 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), em Cascais 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), em Tomar 

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 21º Festival Super Bock/ Super Rock, em Lisboa 

 Concentração Motas, em Faro 

 Festa dos Tabuleiros, em Tomar 

 Festival de Musica, em Cascais 

 Festival NOS Alive, em Oeiras 
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 Grande Prémio de Portugal de F1 em Motonáutica, no Porto 

 Rally WTCC, no Porto 

 

 Participação em Exercício/Simulacro 

 Exercício universidade Lisboa  

 Semana PC (Proteção Civil), em Lisboa 

 Semana PC (Proteção Civil), em Oeiras 

 

Agosto 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Summer U - Comunidade Israelita – Peniche 

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Apoio à Unidade Especial de Polícia (CIEXSS -Companhia 

de Inativação de Explosivos 

 

 Apoio de Eventos para situações de Exceção 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), Pedrogão 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), em Viana do Castelo 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), em Vila Nova da Cerveira 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), em Mangualde 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF) - Sala de crise 

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), em Almalaguês 

 Incêndio Aeroporto Lisboa 

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Aeroclube de Viseu 

 Festas de Campo Maior 

 Concerto David Gueta, em Loulé 

 Festa da Sardinha, em Portimão 

 Festival Sol, na Costa da Caparica 

 Noite Branca, em Loulé 

 Peregrinação emigrante, em Fátima 

 Taça Cândido Oliveira, em Faro 

 Festival Aeroclube, em Viseu 
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Setembro 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Visita de Sua Excelência o Presidente da Republica do Senegal 

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Jogo futebol FCP/SLB (Porto) 

 Na Operação Policial de Risco – Jogo Futebol FCP/Chelsea (Porto) 

 Na Operação Policial de Risco – Incidente tático policial em Leiria 

 

 Apoio de Eventos para situações de Exceção 

 Evacuação Aeromédica do Funchal  

 Dispositivo Especial de Combate a. Incêndios Florestais (DECIF), em Arouca  

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Motor Festival, no Caramulo 

 Rampa do Caramulo 

 Bênção das Motas, em Fátima 

 Campeonato do mundo de WakeBoard, em Ferreira Zêzere 

 Festival do Caramulo 

 Concerto D´Bandada Porto 

 Corrida de Motos - Extreme XL, no Porto 

 Festa S. Paio Murtosa 

 Festival Lumina – Festival da Luz, em Cascais 

 Filmagens Endemol, Projeto televisivo Bullseye que decorreu em sete locais diferentes no 

distrito de Lisboa 

 Rally Rampa do Caramulo 

 

 

 Celebração de protocolo de cooperação com a Universidade Católica Portuguesa (Instituto de 

Ciência e Saúde) com o objetivo de contribuir para uma melhor integração dos conhecimentos 

adquiridos pelos alunos da UPC-ICS no contexto da atividade profissional e promover o contacto 

com o mercado de trabalho. 
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Outubro 

 Alteração da equipa diretiva do INEM, com entrada em funções, em regime de substituição, do 

Presidente do Conselho Diretivo, Luís Meira. 

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Operação de Apoio (destruição de material explosivo 

apreendido) ao CIEXSS - Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo da 

Unidade Especial de Polícia (UEP), em Alverca. 

 Na Operação Policial de Risco – Incidente tático policial em Lagos 

 Na Operação Policial de Risco – Jogo Futebol FCP/Maccabi (Porto) 

 

 Apoio de Eventos para situações de Exceção 

 Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), no Algarve  

 Navio Encalhado, em Cascais  

 Transporte de potencial portador do Vírus de Ébola do Aeroporto para Hospital Curry 

Cabral )Unidade de referencia para receber este tipo de patologia) 

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Festas de Gondomar 

 Filmagens Endemol, Telenovela “A Única Mulher”, que decorreu em Sintra 

 Festas de Halloween da Fox, em lisboa 

 Meia Maratona de Lisboa 

 

 Participação em Exercício/Simulacro 

 Exercício Ferroex, no Pinhal Novo  

 Exercício Atlas, em Lisboa 

 Exercício Jumbo, em Faro 

 Exercício Proteção Portuária 

 Exercício Santo, em Lisboa 

 

 Assinatura do Protocolo de Cooperação com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros do 

Açores (SRPCBA) no âmbito da emergência pré-hospitalar para colaboração na partilha de 

informação e na formação dos agentes de ambas as instituições. 
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 Assinatura do Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal de Moimenta da Beira para 

utilização de Instalações desportiva por parte dos trabalhadores do INEM de forma gratuita. 

 

Novembro 

 Visita de Ali Hijazi, Alto-comissário da Guiné Bissau para o Ébola.  

 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Tomada de Posse do Governo XXI na Assembleia da Republica  

 Visita de Sua Excelência o Presidente da Bulgária 

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Apoio à Unidade Especial de Polícia na Manifestação na 

Assembleia da Republica 

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 H & M Moda Lisboa  

 

 Participação em Exercício/Simulacro 

 Exercício Ferroex, em Valença 

 Exercício Ferroex, em Sintra 

 Exercício Aeroporto Lisboa 

 Exercício Trident NATO - Exercício Internacional TRJE15 que decorreu em todo o território 

continental sendo a coordenação operacional em Oeiras 

 Exercício Estarreja Segura 

 Exercício Embraer, em Évora 

 

Dezembro 

 Operacionalização no âmbito da Proteção à Saúde de Altas Individualidades 

 Apresentação do Programa de XXI Governo na Assembleia da Republica  

 Visita de Sua Excelência o Presidente da Republica da Irlanda  

 

 Apoio às Forças de Segurança: 

 Na Operação Policial de Risco – Incidente tático policial na Ericeira 

 Na Operação Policial de Risco – Incidente tático policial na Lourinhã 
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 Apoio de Eventos para situações de Exceção 

 Acenda 1 Vela (evento com elevado potencial de risco), em Lisboa 

 Acenda 1 Vela (evento com elevado potencial de risco), em Aveiro 

 Alerta Aeroporto de Faro (Alerta Vermelho para avião com avaria grave) 

 Acidente multivítimas na autoestrada A12, junto à Ponte da Vasco da Gama, que envolveu 

cerca de duas dezenas de veículos 

 Intoxicação alimentar que envolveu quatro Instituições e cerca de 600 potências vítimas, 

numa Escola e num Lar em Alfragide, Amadora 

 

 Apoio aos Eventos “Mass Gathering”: 

 Festa de Fim de Ano, em Mira (Coimbra) 

 Festa de Fim de Ano, em Lisboa 

 Jantar de Natal da Empresa CV & Associados no Convento do Beato  

 

 Participação em Exercício/Simulacro 

 Exercício Metro do Porto 

 Exercício Aqualx, em Lisboa 

 Exercício GIOE - Simulação de intervenção tática com o Grupo de Intervenção e Operações 

Especiais da GNR e Equipas Táticas do INEM) / GNR Lisboa 

 Exercício Aeroporto Faro 

 

 Assinatura do Protocolo de Cooperação com o Instituto Nacional de Estatística I.P. (INE) para 

colaboração no que diz respeito ao acesso a dados administrativos relativos às ocorrências pré-

hospitalares no Continente, para fins exclusivamente estatísticos.  
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1.5. Participação em grupos de trabalho 

 

O INEM tem vindo a integrar vários Grupos de Trabalho no âmbito das suas atividades, entre os quais 

se destacam: 

• Grupo de Trabalho da DGS para revisão da Norma da DGS sobre VV Sépsis. 

• Grupos de Trabalho da DGS para elaboração das Normas das Vias Verdes AVC, Trauma e 

Coronária. 

• Comissão Permanente de Acompanhamento para a Segurança dos Homens do Mar. 

• Grupo de Trabalho para o Centro de Contactos do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

• Grupos de Trabalho com presença nas reuniões quinzenais dos CCOD (Centro de Coordenação 

Operacional Distrital) da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em 7 distritos. 

• Grupo de Trabalho para acompanhamento do Plano de Nacional de Saúde, PNS 2012-2016. 

• Grupo de Trabalho para definição do Painel Nacional de Indicadores da Qualidade no âmbito 

do Sistema Integrado de Emergência Médica. 

• Grupo de Trabalho para acompanhamento da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, 

Programa Nacional de Prevenção de Acidentes.  

• Grupo Multidisciplinar na Missão Técnica de Diagnóstico à Missão Guiné-Bissau.  

• Grupo de Trabalho da Comissão Setorial da Saúde no Instituto Português da Qualidade.  

• Grupo de Trabalho INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European 

Community), que visa levantar a Infra-estrutura Europeia de Informação Geográfica, pretendendo 

promover a disponibilização de informação de natureza espacial 

• Grupo de Trabalho para “definição da metodologia mais adequada para obtenção do número 

de feridos graves registado em 2014 e ao estudo do ajustamento do sistema estatístico de 

sinistralidade rodoviária no que respeita à identificação e desenvolvimento dos requisitos necessários 

ao registo e determinação do número de feridos graves, em conformidade com o critério MAIS 

(Maximum Abbreviated Injury Scale) igual ou superior a três.” 
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2.  QUAR INEM 2015 

 

O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do INEM para 2015 foi elaborado tendo em conta 

a permanente melhoria contínua da atividade e considerando: 

 As orientações estratégicas do Ministério da Saúde, no que respeita aos seus eixos estratégicos 

e objetivos para o sistema de saúde. 

 As grandes linhas de ação estratégicas identificadas na Carta de Missão 2014/2018 e os 

objetivos estratégicos apresentados no Plano Estratégico do INEM para o triénio 2014/2016. 

 

Assim, tendo em consideração as grandes linhas de ação estratégica definidas, e que determinam: 

1.  Prosseguir a implementação e qualificação da rede de emergência médica pré-hospitalar  

2.  Assegurar o planeamento, coordenação e certificação da formação em emergência médica 

dos elementos do SIEM  

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

4.  Promover a integração de cuidados e partilha de recursos com o SNS ao nível do Centro de 

Atendimento de Utentes e da rede de Serviços de Urgência  

5.  Otimizar os recursos imobiliários e logísticos (viaturas)  

6.  Implementar os instrumentos de Gestão da Qualidade, identificaram-se como objetivos 

estratégicos para 2015, alinhados em quatro perspetivas, tal como definidos no Plano Estratégico 

2014/2016 (Clientes, Processos, Aprendizagem e Inovação, Financeira) os abaixo indicados:  

 

Perspetiva Clientes  

OE 1: Potenciar a imagem  

OE 2: Ser um organismo responsável  

Perspetiva Processos  

OE 3: Prosseguir a implementação e qualificação da rede de emergência médica pré-hospitalar  

OE 4: Promover a integração de cuidados e partilha de recursos com o SNS  

OE 5: Implementar os instrumentos de Gestão da Qualidade  

Perspetiva Inovação e Aprendizagem  

OE 6: Potenciar alianças  

OE7: Desenvolver a qualificação dos recursos humanos  

OE 8: Assegurar a certificação da formação em emergência médica dos elementos do SIEM  

OE 9: Inovar nos serviços  

Perspetiva Financeira  

OE 10: Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM 
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Foram igualmente definidos os objetivos mais Relevantes (R) de entre os 16 objetivos operacionais 

definidos: 

 

Eficácia: 

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

permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados 

(OE2+OE3+OE7+OE9)  

 Implementar uma plataforma eletrónica eficaz conducente à eliminação dos circuitos em 

papel (OE2+OE3+OE7+OE9)  

 Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, 

permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior 

sustentabilidade do SIEM (OE8) – R 

 Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos (OE2+OE10) – R 

 Adotar / Melhorar as Estratégias Organizativas designadas por "Vias Verdes" 

(OE2+OE3+OE4+OE9) - R (partilhado com DGS) 

 Melhorar o desempenho económico-financeiro e controlar a execução orçamental 

(OE2+OE10) 

 Melhorar a atividade dos meios aéreos de emergência médica (OE2+OE10) - R 

 Desenvolver projetos de Parceria Internacionais (OE6+OE9) 

 

Eficiência: 

 Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, 

adaptada às características e necessidades das diferentes regiões do País 

(OE2+OE3+OE7+OE9) – R (partilha com ARS) 

 Consolidar as Carreiras Especiais existentes e criar a Carreira (Técnicos de Emergência e 

Médica) ainda não revista (OE2+OE3+OE7+OE9) 

 Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis (OE3) 

 Promover o modelo de partilha e integração de sistemas entre CODU e Centro de Atendimento 

do SNS (OE4+OE10) - R 

 

Qualidade: 

 Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação 

que o capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde (OE1+OE6+OE10)  

 Promover a qualidade do atendimento aos utentes (OE2+OE3+OE7+OE9) – R 



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015| 

 

Página 25 de 241 

 

 Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas 

de qualidade (OE5) – R 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação do CODU e Meios (OE5) 

 

No QUAR do INEM 2015 foram inicialmente contemplados três indicadores de partilha 

interinstitucional, com a Direção Geral de Saúde (DGS) e com as Administrações Regionais de Saúde 

(ARS). No entanto, os dois indicadores de partilha com a DGS foram reformulados. 

 
 

 Indicadores (iniciais) partilhados com a Direção Geral de Saúde (DGS): 

 

Por forma a melhorar o acesso dos doentes com AVC. 

Parâmetro: Eficácia 

Objetivo Operacional: Adotar estratégias organizativas designadas por vias “verdes” 

Indicador: Número de admissões de doentes em Unidades de AVC com encaminhamento através das 

“Vias Verdes”. 

Meta: 45% / Tolerância: 15% / Valor crítico: 65% 

Numerador (INEM): n.º de admissões de doentes em Unidades de AVC com encaminhamento através 

das “Vias Verdes”. 

Denominador (DGS): n.º total de admissões de doentes em Unidades de AVC. 

 

Por forma a melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelamento 

do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária. 

Indicador: Número de admissões de doentes com EAM com supra desnivelamento do segmento ST 

admitidos com encaminhamento através das “Vias Verdes”. 

Meta: 50% / Tolerância: 15% / Valor crítico: 70% 

Numerador (INEM): n.º de admissão de doentes com EAM com supra desnivelamento do segmento 

ST admitidos com encaminhamento através das “Vias Verdes”. 

Denominador (DGS): n.º total de admissões de doentes com EAM com supra desnivelamento do 

segmento ST. 

 

 Indicador partilhado com as Administrações Regionais de Saúde (ARS): 

 

Por forma a melhorar a resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica  

Parâmetro: Eficiência 
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Objetivo Operacional: Dar continuidade à implementação no terreno da rede nacional de veículos de 

emergência, adaptada às características das diferentes regiões do País. 

Indicador: % de execução anual do Plano de rede de meios de Emergência Médica, aprovado pela 

Tutela (15 PEM Postos de Emergência Médica) + 10 AEM (Ambulâncias de Emergência Médica) + 5 

MEM (Motociclos de Emergência Médica) 

Meta: 70% / Tolerância: 20% / Valor crítico: 95% 

Numerador (INEM): n.º de meios de emergência médica implementados até 31/12/2015.  

Denominador (INEM): n.º de meios de emergência médica aprovados pela tutela para o ano de 2015, 

na Carta de Missão 2014/2018 

 

 
Realizada a monitorização relativa ao primeiro semestre de 2015 e analisados os resultados e as 

perspetivas até ao final do ano foram, desde logo, antecipados os desvios e tomadas as medidas 

corretivas necessárias. Revelou-se necessário recorrer à revisão/adaptação de cinco indicadores, ao 

abrigo do disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28/12 que prevê esta 

possibilidade desde que ocorram em função de contingências não previsíveis ao nível político ou 

administrativo, como foi o caso. 

 

Apresenta-se em seguida a identificação das alterações e sua justificação. 

 

 Indicador 2.1 - Percentagem de Meios de Emergência Médica com Sistema de Registo Clinico 

Eletrónico, inserido no objetivo operacional (Eficácia). Este indicador apresentava inicialmente 

uma meta de 75%, tendo o indicador sido substituído por:  

 

 Indicador 2.1 – Percentagem de Bases de  Ambulância de Emergência Médica com 

Equipamento Informático para Registo da Atividade Diária nas Plataformas Digitais do INEM, 

com uma meta de 20%. 

 

A 30 de junho de 2015, este indicador encontrava-se não atingido apresentando uma taxa de 

realização de 0%. A 30 de setembro de 2015 a situação mantinha-se.  

Esclarece-se que a não concretização deste indicador ficou a dever-se ao facto dos equipamentos 

portáteis (tablets) adquiridos se revelarem desajustados ao objetivo pretendido de registo clinico 

eletrónico nos meios de emergência médica, tendo-se constatado que não reuniam os requisitos 

previstos nas especificações técnicas.  

Perante esta situação iniciou-se um processo de negociação relativo aos referidos equipamentos 

adquiridos, não tendo sido possível a sua conclusão em tempo útil nem se perspetivando o seu 
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términus até ao final do ano. A aquisição de novos equipamentos foi uma hipótese de solução que, no 

entanto, não se mostrou exequível enquanto não fosse terminado o referido processo de negociação.  

Logo que seja resolvida esta questão será dada continuidade, em 2016, ao cumprimento deste 

indicador. 

 

Face aos motivos expostos que provocaram o atraso no cumprimento deste indicador e considerando 

tratar-se de contingências não previstas ao nível administrativo (alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei 

n.º 66-B/2007, de 28/12), o INEM propôs a sua substituição, solicitando a inclusão de um outro, 

enquadrado no mesmo objetivo operacional. 

 

 Indicador 4.1 – Continuar a racionalização e otimização da utilização de imóveis obtendo as 

metas definidas no PROE (Rácio de ocupação de 15 m2 de área útil acima do solo), inserido no 

Objetivo Operacional 4: Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos (Eficácia). 

Este indicador apresentava inicialmente uma meta de 90%, tendo o indicador sido substituído 

por:  

 

 Indicador 4.1 – Percentagem de bases das Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) 

auditadas, com vista à identificação das remodelações necessárias para melhoria das 

Infraestruturas e dos equipamentos, com uma meta de 50%. 

 

A 30 de junho de 2015, este indicador encontrava-se não atingido, apresentando uma taxa de 

realização de 0%. A 30 de setembro de 2015 a situação mantinha-se, não sendo espectável o seu 

cumprimento.  

De referir que a não concretização deste indicador se ficou a dever a vários motivos, entre eles, a 

morosidade no processo de mudança das instalações da Delegação Regional do Centro para as 

instalações dos Serviços de Utilização Comuns dos Hospitais (SUCH) que, nesta data, ainda carece de 

autorização das Finanças e Visto do Tribunal de Contas, não dependendo do INEM a sua 

operacionalização.  

Com efeito, não obstante os esforços desenvolvidos para dar continuidade à otimização da utilização 

dos imóveis com o objetivo de alcançar as metas definidas no PROE, não foi possível, até ao final do 

ano, concretizar a redução do espaço das atuais instalações da Delegação Regional do Centro, sedeada 

em Coimbra.   

Será dada continuidade em 2016 ao cumprimento deste objetivo. 
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Face aos motivos expostos, que provocaram o atraso no cumprimento deste indicador, e considerando 

ser o mesmo relativo a contingências não previstas ao nível administrativo, (alínea d) do n.º 1 do 

artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28/12), o INEM propôs a substituição deste indicador, solicitando a 

inclusão de um outro, enquadrado no mesmo objetivo operacional. 

 

 Indicador 5.1 – Percentagem de admissões de doentes em Unidades de AVC com 

encaminhamento através das “Vias Verdes”, inserido no Objetivo Operacional 5: 

Adotar/Melhorar as Estratégias Organizativas designadas por "Vias Verdes" (Eficácia) e 

partilhado com DGS. 

Este indicador apresentava inicialmente uma meta de 45%, tendo o indicador sido substituído 

por:  

 

 Indicador 5.1 – Percentagem de acionamentos para doentes admitidos em Unidades de AVC, 

com encaminhamento através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao 

hospital,  em tempo, ≤ 45 minutos, com uma meta de 55%. 

 

A 30 de junho de 2015, este indicador encontrava-se não atingido. A 30 de setembro de 2015, a 

situação mantinha-se. 

Este indicador, relativo à adoção de estratégias organizativas designadas por vias “verdes”, é um 

indicador de partilha com a DGS. Para o seu apuramento é necessário que a DGS informe sobre o 

“número total de admissões de doentes em Unidades de AVC”. Só nesse contexto é possível apurar o 

já referido número de admissões de doentes em Unidades de AVC com encaminhamento através das 

“Vias Verdes”, uma vez que o INEM apenas consegue identificar o “número de admissões de doentes 

em Unidades de AVC com encaminhamento através das “Vias Verdes””.  

 

A este respeito importa referir que, segundo informação da DGS, estaria em desenvolvimento um 

processo de criação de novos sistemas de informação para os Serviços de Urgência, liderado pela 

ACSS/SPMS. No entanto, este processo não foi finalizado nos prazos inicialmente previstos colocando 

em causa a disponibilidade da informação relevante, designadamente a relativa às Vias Verdes, não 

sendo possível o fornecimento da informação necessária ao correto apuramento do indicador. 

  

Face aos motivos expostos, que provocaram o atraso no cumprimento deste indicador, e considerando 

tratar-se de contingências não previstas ao nível administrativo (alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei 

n.º 66-B/2007, de 28/12), o INEM propôs a substituição deste indicador, solicitando a inclusão de um 

outro enquadrado no mesmo objetivo operacional. 
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 Indicador 5.2 - Percentagem de admissões de doentes com EAM com supra desnivelamento 

do segmento ST admitidos com encaminhamento através das “Vias Verdes” 

Este indicador apresentava inicialmente uma meta de 50%, tendo o indicador sido substituído 

por:  

 

 Indicador 5.2 - Percentagem de acionamentos para doentes com EAMST 

(supradesnivelamento do segmento ST), admitidos através das "Vias Verdes", deste a chegada 

ao local até à chegada ao hospital, em tempo ≤ 105 minutos, com uma meta de 90%. 

 

A 30 de junho de 2015, este indicador encontrava-se não atingido. A 30 de setembro de 2015, a 

situação mantinha-se. 

 

Foi proposta a substituição deste indicador, solicitando a inclusão de um outro, enquadrado no mesmo 

objetivo operacional, pelos motivos invocados no ponto acima. 

 

 Indicador 14.1 – Percentagem de respostas às reclamações no prazo de 15 dias úteis. 

Este indicador apresentava inicialmente uma meta de 90%, tendo o indicador sido substituído 

por  

 

 Indicador 14.1 – Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, aferido através 

dos inquéritos de satisfação dos utentes (%), com uma meta de 85%. 

 

A 30 de junho de 2015, este indicador encontrava-se não atingido. A 30 de setembro 2015, a situação 

mantinha-se. 

 

A não concretização deste indicador ficou a dever-se a vários motivos, entre eles, as alterações 

organizativas na estrutura interna do INEM, designadamente no Gabinete de Marketing e 

Comunicação, serviço responsável pelo tratamento de toda a informação relativa ao processo de 

reclamações, e à necessidade de desenvolver um processo mais cuidado e específico que vai permitir 

maior possibilidade de leitura e continuidade à monitorização dessas mesmas reclamações. 

Importa informar que estão a ser melhorados os procedimentos internos no que se prende com os 

prazos que cada interveniente dispõe para responder, de acordo com o seu nível de responsabilidade, 

no processo da reclamação, para que possam ser melhorados os tempos de resposta. 
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Para além disso foram introduzidas profundas melhorias no sistema, que estão, neste momento, a ser 

desenvolvidas, relativas à metodologia de receção, recolha de elementos, elaboração de resposta e 

arquivo com vista ao tratamento mais célere dos processos originados pelas reclamações e exposições, 

sem perda de acuidade na sua apreciação.  

Será dada continuidade em 2016 ao cumprimento deste objetivo. 

 

Face aos motivos expostos que provocaram algum atraso na resposta às reclamações e considerando 

tratar-se de contingências não previstas ao nível administrativo (alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei 

n.º 66-B/2007, de 28/12), o INEM propôs a substituição deste indicador, solicitando a inclusão de um 

outro, enquadrado no mesmo objetivo operacional. 

 

A proposta de revisão de indicadores foi homologada pelo Senhor SEAS a 22/01/2016 e na sequência 

desta homologação foram apurados os resultados dos indicadores do QUAR do INEM para 2015, que 

consubstancia a avaliação de desempenho do INEM. 

Pode concluir-se que esses resultados foram bastante satisfatórios, tendo o INEM atingido uma taxa 

de realização de 122%. 

 

Apresenta-se, a seguir, a monitorização do QUAR do INEM a 31 de dezembro de 2015. 
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45,0%

Peso: 10%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
% de acionamentos de ambulâncias SIV e SBV com 

tempo de resposta, desde o acionamento à 

chegada ao local, em tempo ≤ a 19 minutos 

n.a. n.a. n.a. n.a. 82,6 69,7 75,4 85 10 98 50% dez-15 86,4 100% Atingiu

1.2

% de acionamentos de ambulâncias SBV com 

tempo de resposta, desde o acionamento à 

chegada ao local, em tempo ≤ a 15 minutos, em 

situações graves 

n.a. n.a. n.a. n.a. 74,5 56,9 74,5 85 10 98 50% dez-15 85,7 100% Atingiu

OOp2:  Implementar uma plataforma electrónica eficaz conducente à eliminação dos circuitos em papel (OE2+OE3+OE7+OE9) Peso: 10%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

2.1
% de Bases de Ambulância de Emergência Médica 

com Equipamento Informático para Registo da 

Atividade Diária nas Plataformas Digitais do INEM

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20 12 35 100% dez-15 74,5 135% Superou

EFICÁCIA

INDICADORES

INDICADORES

OE 1: Potenciar a imagem

OE 2: Ser um organismo responsável 

OE 3: Prosseguir a implementação e qualificação da rede de emergência médica pré-hospitalar 

OE 4: Promover a integração de cuidados e partilha de recursos com o SNS 

OE 5: Implementar os instrumentos de Gestão da Qualidade 

OE 6: Potenciar alianças

OE 7: Desenvolver a qualificação dos recursos humanos 

OE 8: Assegurar a certificação da formação em emergência médica dos elementos do SIEM 

OE 9: Inovar nos serviços 

OE 10: Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM 

2015

Ministério da Saúde
NOME DO ORGANISMO: INEM - Instituto nacional de Emergência Médica, I.P.

MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

OOp1:  Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados (OE2+OE3+OE7+OE9)
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Peso: 15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

3.1

N.º de Entidades acreditadas para a 

realização de ações de formação em 

emergência médica

n.a. n.a. n.a. n.a. 12 24 15 10 3 15 34% dez-15 15 125% Superou

3.2
N.º de elementos formados em ações de 

mass trainin g SBV
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.981 10.827 5.500 1.500 8.500 33% dez-15 10.985 135% Superou

3.3
N.º de elementos formados pelo INEM e por 

entidades acreditadas em SBV e SBV - DAE
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17,493 19286 15.000 2.500 20.000 33% dez-15 16.892 100% Atingiu

OOp4: Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos (OE2+OE10) - R Peso: 15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

4.1

% de bases das Ambulâncias de Emergência 

Médica (AEM) auditadas, com vista à 

identificação das remodelações necessárias 

para melhoria das Infraestruturas e dos 

equipamentos

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50 10 65 100% dez-15 95,7 135% Superou

OOp5:  Adotar / Melhorar as Estratégisa Organizativas designadas por "Vias Verdes" (OE2+OE3+OE4+OE9) - R (partilhado com DGS) Peso: 15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

5.1

% de acionamentos para doentes admitidos 

em Unidades de AVC, com encaminhamento 

através das "Vias Verdes", deste a chegada 

ao local até à chegada ao hospital, em 

tempo, ≤ 45 minutos

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 10 75 25% dez-15 58,5 100% Atingiu

5.2

% de acionamentos para doentes com EAMST 

com supradesnivelamento do segmento ST, 

admitidos através das "Vias Verdes", deste a 

chegada ao local até à chegada ao hospital, 

em tempo ≤ 105 minutos

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 90 5 97 25% dez-15 90,1 100% Atingiu

5.3
Apresentar uma proposta de registo 

informático para a Via verde da Sépsis (mês)
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 1 8 25% dez-15 12 100% Atingiu

5.4
Apresentar uma proposta de registo 

informático para a Via verde Trauma (mês)
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 1 8 25% dez-15 9 117% Superou

Oop6:  Melhorar o desempenho económico-financeiro e controlar a execução orçamental (OE2+OE10) Peso: 10%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
% de aumento das receitas em prestações de 

serviços
n.a. n.a. n.a. n.a. -63,2% 38,1% -7,5% 10 5 18 100% dez-15 23,3 135% Superou

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp3: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM (OE8) - R
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Oop7: Melhorar a atividade dos meios aéreos de emergência médica (OE2+OE10) - R Peso: 15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

7.1
Otimizar a Rede dos Helicópteros, reduzindo 

o dispositivo de 5 para 4 helicópteros (mês)
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 1 9 100% dez-15 4 135% Superou

Oop8: Desenvolver projetos de Parceria Internacionais (OE6+OE9) Peso: 10%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

8.1
Apresentação de Resultados de projetos de 

parcerias Internacionais (mês)
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9 2 6 100% dez-15 6 125% Superou

35%

Peso: 35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

9.1

% de execução anual do Plano de Rede de 

meios de Emergência Médica, aprovado pela 

Tutela (15 PEM + 5 AEM + 5 MEM)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50 70 20 95 100% dez-15 104 134% Superou

OOp10: Consolidar as carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista  (OE2+OE3+OE7+OE9) Peso: 15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

10.1

Apresentação da proposta de integração e 

desenvolvimento da carreira Médica do 

INEM (mês)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 1 9 100% dez-15 5 135% Superou

OOp11: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis (OE3) Peso: 15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

11.1

Obter aprovação de um Plano de otimização 

de recursos e infraestruturas dos CODU 

(mês)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 1 9 100% dez-15 2 135% Superou

Oop12: Promover o modelo de partilha e integração de sistemas entre CODU e Centro de atendimento do SNS (OE4+OE10) - R Peso: 35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado
Taxa de 

Realização
Classificação

12.1

Realizar a análise do inventário de objetivos, 

processos, sistemas e recursos, utilizados 

pelo CODU e Centro de Atendimento do SNS 

(mês)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11 1 8 100% dez-15 11 100% Atingiu

INDICADORES

INDICADORES

EFICIÊNCIA

INDICADORES

INDICADORES

OOp9: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das diferentes regiões do País (OE2+OE3+OE7+OE9) - R (partilha com ARS)

INDICADORES

INDICADORES
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado

13.1

N.º de associações representativas de 

utentes e de cidadãos que participem na 

definição de estratégias de melhoria de 

desempenho do INEM (mês)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 0 4 100% dez-15 6

OOp14: Promover a qualidade do atendimento aos utentes.  (OE2+OE3+OE7+OE9) - R

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado

14.1

Grau de satisfação global com o serviço 

prestado pelo INEM, aferido através dos 

inquéritos de satisfação dos utentes (%)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 95,6 96,9 85 5 92 100% dez-15 96,73

OOp15: Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade (OE5) - R

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado

15.1

N.º de fases concluídas do processo de 

Certificação da área dos Sistemas e 

Tecnologias de Informação (n.º total de fases 

= 5)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 2 100% dez-15 1

OOp16: Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação do CODU e Meios (OE5)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado

16.1
% de Cumprimento de standards do 

Programa de Acreditação do CODU e Meios
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 50 10 70 100% dez-15 60

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final.

Desvios devidamente justificados no Relatório de Atividades e Contas 2015

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp13: Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação que o capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde (OE1+OE6+OE10)

QUALIDADE
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

PLANEADO % EXECUTADO %

45% 56%

OOp1:  Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados (OE2+OE3+OE7+OE9) 10% 10%

OOp2:  Implementar uma plataforma electrónica eficaz conducente à eliminação dos circuitos em papel (OE2+OE3+OE7+OE9) 10% 14%

OOp3: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM (OE8) - R 15% 18%

OOp4: Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos (OE2+OE10) - R 15% 20%

OOp5:  Adotar / Melhorar as Estratégisa Organizativas designadas por "Vias Verdes" (OE2+OE3+OE4+OE9) (partilhado com DGS) - R 15% 16%

OOp6:  Melhorar o desempenho económico-financeiro e controlar a execução orçamental (OE2+OE10) 10% 14%

OOp7: Melhorar a atividade dos meios aéreos de emergência médica (OE2+OE10) - R 15% 20%

OOp8: Desenvolver projetos de Parceria Internacionais (OE6+OE9) 10% 13%

EFICIÊNCIA 35% 43%

OOp9: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das diferentes regiões do País (OE2+OE3+OE7+OE9) - R 35% 47%

OOp10: Consolidar as carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista  (OE2+OE3+OE7+OE9) 15% 20%

OOp11: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis (OE3) 15% 20%

OOp12: Promover o modelo de partilha e integração de sistemas entre CODU e Centro de atendimento do SNS (OE4+OE10) - R 35% 35%

QUALIDADE 20% 24%

OOp13: Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação que o capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde (OE1+OE6+OE10) 15% 20%

OOp14: Promover a qualidade do atendimento aos utentes.  (OE2+OE3+OE7+OE9) - R 35% 47%

OOp15: Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade (OE5) - R 35% 35%

OOp16: Dar continuidade e consolidar ao processo de Acreditação do CODU e Meios (OE5) 15% 15%

100% 122%

EFICÁCIA

Taxa de Realização Global



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015| 

 

Página 36 de 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS - 2015

DESIGNAÇÃO
EFETIVOS (P)

31-12-2015

EFETIVOS (R)

31-12-2015
PONTUAÇÃO

RH

PLANEADOS

RH

REALIZADOS
DESVIO DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior 2 3 20 40 60 20 50%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 22 13 16 352 208 -144 -41%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 65 51 12 780 612 -168 -22%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 4 3 9 36 27 -9 -25%

Técnicos de Informática 8 8 8 64 64 0 0%

Assistentes Técnicos (inclui AT com funções de Opercaionais do CODU) 352 275 8 2.816 2200 -616 -22%

Assistentes Operacionais 11 9 5 55 45 -10 -18%

Outros, especifique - - - - - - -

Médicos 24 5 12 288 60 -228 -79%

Enfermeiros 195 122 12 2.340 1464 -876 -37%

Técnicos de Emergência Pré-hospitalar 938 740 8 7.504 5920 -1584 -21%

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência 21 16 8 168 128 -40 -24%

Totais 1.642 1.245 14.443 10.788 -3.655 -25%

Efetivos no Organismo 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015

Nº de efetivos a exercer funções 1.191 1.235 1.195 1.265 1.234 1.245

RECURSOS FINANCEIROS - 2015 (Euros)

DESIGNAÇÃO
ORÇAMENTO 

INICIAL

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO

ORÇAMENTO

EXECUTADO
DESVIO DESVIO EM %

Orçamento de Funcionamento 66.050.216 € 61.478.055 €      44.227.931 € -          17.250.124 € -28%

      Despesas com Pessoal 32.238.245 €      32.238.245 €      23.783.576 € -            8.454.669 € -26%

      Aquisições de Bens e Serviços 22.609.579 €      20.678.391 €      19.681.804 € -                996.587 € -5%

      Outras Despesas Correntes 11.202.392 €        8.561.419 €            762.551 € -            7.798.868 € -91%

Transferências Correntes 34.068.794 €      34.068.794 €      36.142.883 €               2.074.089 € 6%

PIDDAC - - - - -

Outros Valores (Aq Bens de Capital)       5.041.824 €        5.041.824 €        5.143.061 €                  101.237 € 2%

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 105.160.834 € 100.588.673 € 85.513.876 € -15.074.797 € -15%
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INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO

1.1 Estatística INEM - GPCG / GSTI

1.2 Estatística INEM - GPCG / GSTI

2.1 Estatística INEM - GSTI

3.1 Registos DFEM

3.2 Registos DFEM

3.3 Registos DFEM

4.1 Registos CD / DEM / GQ

5.1 Estatística INEM - GPCG / GSTI (Indicador partilhado com a DGS)

5.2 Estatística INEM - GPCG / GSTI (Indicador partilhado com a DGS)

5.3 Registos CD / DR / DEM

5.4 Registos CD / DR / DEM

7.1 Registos CD / DR / DEM

8.1 Registos GMC

9.1 Registos CD / DR / GCPG

10.1 Registos CD / DGRH / GJ

11.1 Registos CD / DEM /DR

12.1 Registos CD / DEM /DR

13.1 Registos GMC

14.1 Registos GQ

15.1 Registos GQ / GSTI

16.1 Registos GQ 

% de bases das Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) auditadas, com vista à identificação das remodelações necessárias para 

% de acionamentos para doentes admitidos em Unidades de AVC, com encaminhamento através das "Vias Verdes", deste a chegada ao 

local até à chegada ao hospital, em tempo, ≤ 45 minutos
% de acionamentos para doentes com EAMST com supradesnivelamento do segmento ST, admitidos através das "Vias Verdes", deste a 

chegada ao local até à chegada ao hospital, em tempo ≤ 105 minutos
Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde da Sépsis (mês)

Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde Trauma (mês)

% de Cumprimento de standards do Programa de Acreditação do CODU e Meios

Otimizar a Rede dos Helicópteros, reduzindo o dispositivo de 5 para 4 helicópteros (mês)

Apresentação de Resultados de projetos de parcerias Internacionais (mês)

% de execução anual do Plano de Rede de meios de Emergência Médica, aprovado pela Tutela (15 PEM + 5 AEM + 5 MEM)

Apresentação da proposta de integração e desenvolvimento da carreira Médica do INEM (mês)

Obter aprovação de um Plano de otimização de recursos e infraestruturas dos CODU (mês)

Realizar a análise do inventário de objetivos, processos, sistemas e recursos, utilizados pelo CODU e Centro de Atendimento do SNS 

N.º de associações representativas de utentes e de cidadãos que participem na definição de estratégias de melhoria de desempenho 

Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, aferido através dos inquéritos de satisfação dos utentes (%)

N.º de fases concluídas do processo de Certificação da área dos Sistemas e Tecnologias de Informação (n.º total de fases = 5)

% de Bases de Ambulância de Emergência Médica com Equipamento Informático para Registo da Atividade Diária nas Plataformas Digitais do INEM.

N.º de Entidades acreditadas para a realização de ações de formação em emergência médica

N.º de elementos formados em ações de mass trainin g SBV

N.º de elementos formados pelo INEM e por entidades acreditadas em SBV e SBV - DAE

% de acionamentos de ambulâncias SBV com tempo de resposta, desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 15 minutos, em situações graves 

% de acionamentos de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 19 minutos 
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2.1. Análise dos Resultados Alcançados 

 

 

Objetivo Operacional 1 

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

assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados 

(OE2+OE3+OE7+OE9) 

(Eficácia) 

 

Indicador 1.1. Percentagem e acionamentos de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, desde 

o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 19 minutos. 

 

Este indicador foi atingido, com 86,4% das ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta inferior ou 

igual a 19 minutos (Meta = 85%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 98%), o que se traduz numa taxa de 

realização de 100%. 

 

Indicador 1.2. Percentagem de acionamentos de ambulâncias SBV com tempo de resposta, desde o 

acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 15 minutos, em situações graves. 

 

Este indicador foi atingido, com 85,7% das ambulâncias SBV com tempo de resposta, em situações 

graves, inferior ou igual a 15 minutos (Meta = 85%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 98%), o que se 

traduz numa taxa de realização de 100%. 

 

Objetivo Operacional 2 

Implementar uma plataforma eletrónica eficaz conducente à eliminação dos circuitos em papel 

(OE2+OE3+OE7+OE9) 

(Eficácia) 

 

Indicador 2.1. Percentagem de Bases de Ambulância de Emergência Médica com Equipamento 

Informático para Registo da Atividade Diária nas Plataformas Digitais do INEM (indicador 

reformulado).  

 

Este indicador superado, tendo sido instalados 35 equipamentos Informáticos para registo da atividade 

diária nas plataformas digitais do INEM nas 47 bases de Ambulância de Emergência Médica (Meta = 
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20%, Tolerância = 12% e Valor Crítico = 35%), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou 

seja, superado em 35%. 

 
 

Objetivo Operacional 3 

Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo 

um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) 

(OE8) – R 

(Eficácia) 

 

Indicador 3.1. Número de entidades acreditadas para a realização de ações de formação em 

emergência médica 

 

Este indicador foi superado. Foram 15 as entidades acreditadas para a realização de ações de formação 

em emergência médica ao longo de 2015 (Meta = 10, Tolerância = 3 e Valor Crítico = 15), o que se 

traduz numa taxa de realização de 125%, ou seja, superado em 25%. 

 

Indicador 3.2. Número de elementos formados em ações de mass training SBV 

 

Este indicador foi superado. Com 10.985 elementos formados em ações de mass training SBV (Meta = 

5.500, Tolerância = 1.500 e Valor Crítico = 8.500), a taxa de realização foi de 135%, ou seja, superado 

em 35%. 

 

Indicador 3.2. Número de elementos formados pelo INEM e por entidades acreditadas em SBV e SBV 

– DAE 

 

Este indicador foi atingido tendo sido formados 16.892 elementos quer pelo INEM quer por entidades 

acreditadas em SBV e SBV – DAE (Meta = 15.500, Tolerância = 2.500 e Valor Crítico = 20.000), o que se 

traduz numa taxa de realização de 100%. 

 
 

Objetivo Operacional 4 

Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos 

(OE10) - R 

(Eficácia) 
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Indicador 4.1 Percentagem de bases das Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) auditadas, com 

vista à identificação das remodelações necessárias para melhoria das Infraestruturas e dos 

equipamentos (indicador reformulado) 

 

Este indicador foi atingido tendo sido auditadas 45 das 47 bases das Ambulâncias de Emergência 

Médica (AEM). (Meta = 50%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 65%), o que se traduz numa taxa de 

realização de 135%, ou seja, superado em 35%. 

 

Objetivo Operacional 5 

Adotar / Melhorar as Estratégias Organizativas designadas por "Vias Verdes"  

(OE2+OE3+OE4+OE9) - R  

(Eficácia) 

 

Indicador 5.1. Percentagem de acionamentos para doentes admitidos em Unidades de AVC, com 

encaminhamento através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao hospital, em 

tempo, ≤ 45 minutos (indicador reformulado).  

 

Este indicador foi atingido com 58,5% de acionamentos para doentes admitidos em Unidades de AVC, 

com encaminhamento através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao hospital, 

em tempo inferior ou igual a 45 minutos (Meta = 55%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 75%), o que 

se traduz numa taxa de realização de 100%. 

  

Indicador 5.2. % de acionamentos para doentes com EAMST (com supradesnivelamento do segmento 

ST), admitidos através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao hospital, em tempo 

≤ 105 minutos (indicador reformulado).  

 

Este indicador foi atingido. Com 90,1% para doentes com EAMST (com supradesnivelamento do 

segmento ST), admitidos através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao hospital, 

em tempo inferior ou igual a 105 minutos (Meta = 90%, Tolerância = 5% e Valor Crítico = 97%), o que 

se traduz numa taxa de realização de 100%. 

 

Indicador 5.3. Apresentar uma proposta de registo informático para a Via Verde da Sépsis (mês) 

 



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 41 de 241 
 

Este indicador foi atingido, com a apresentação de uma proposta de registo informático para a Via 

Verde da Sépsis em dezembro de 2015, mês 12 (Meta = 11, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 8), o que se 

traduz numa taxa de realização de 100%. 

 

Indicador 5.4. Apresentar uma proposta de registo informático para a Via Verde Trauma (mês) 

 

Este indicador foi superado, com a apresentação de uma proposta de registo informático para a Via 

Verde Trauma em setembro de 2015, mês 9 (Meta = 11, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 8), o que se 

traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, superado em 35%. 

 

Objetivo Operacional 6 

Melhorar o desempenho económico-financeiro e controlar a execução orçamental 

(OE2+OE10) 

 (Eficácia) 

 

Indicador 6.1. – Percentagem de aumento das receitas em prestações de serviços. 

 

Este indicador foi superado com 23,3% de aumento da verba relativa a prestações de serviços (Meta = 

10, Tolerância = 5 e Valor Crítico = 18), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, 

superado em 35%. 

 

Objetivo Operacional 7 

Melhorar a atividade dos meios aéreos de emergência médica 

(OE2+OE10) - R 

 (Eficácia) 

 

Indicador 7.1. Otimizar a Rede dos Helicópteros, reduzindo o dispositivo de 5 para 4 helicópteros (mês) 

 

Este indicador foi superado, com a desativação do helicóptero KAMOV em abril de 2015, mês 4 (Meta 

= 11, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 9), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, 

superado em 35%. 

 

Objetivo Operacional 8 

Desenvolver projetos de Parceria Internacionais  

(OE6+OE9) 
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(Eficácia) 

 

Indicador 8.1. Apresentação de resultados de projetos de parcerias Internacionais (mês) 

 

Este indicador foi superado, com a apresentação em junho de 2015, mês seis, dos resultados do 

projeto transfronteiriço de situações de emergência Médica “GERITRANS A+” que envolveu as regiões 

do Alentejo, Algarve e Andaluzia e contou com cofinanciamento FEDER (Meta = 9, Tolerância = 2 e 

valor Crítico = 6), o que se traduz numa taxa de realização de 125%, ou seja, superado em 25%. 

 

Objetivo Operacional 9 

Op9: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, 

adaptada às características e necessidades das diferentes regiões do País 

(OE2+OE3+OE7+OE9) - R (partilha com ARS) 

 (Eficiência) 

 

Indicador 9.1. Percentagem de execução anual do Plano de Rede de Meios de Emergência Médica, 

aprovado pela Tutela (15 PEM + 5 AEM + 5 MEM) 

 

Este indicador foi superado, com a implementação de 26 novos Meios de Emergência Médica a que 

corresponde um resultado de 104% (Meta = 70%, Tolerância = 20% e valor Crítico = 95%), o que se 

traduz numa taxa de realização de 134%, ou seja, superado em 34%. 

 

Objetivo Operacional 10 

Consolidar as carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista 

(OE2+OE3+OE7+OE9) 

  (Eficiência) 

 

Indicador 10.1. Apresentação da proposta de integração e desenvolvimento da carreira Médica do 

INEM (mês) 

 

Este indicador foi superado, com a apresentação, em maio de 2015, mês cinco, de uma proposta de 

integração e desenvolvimento da carreira Médica do INEM, o que se traduz numa taxa de realização 

de 135%, ou seja, superado em 35%. 
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Objetivo Operacional 11 

Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis (OE3)  

(Eficiência) 

 

 Indicador 11.1. Obter aprovação de um Plano de otimização de recursos e infraestruturas dos CODU 

(mês) 

 

Este indicador foi superado, com a autorização, em fevereiro de 2015, mês dois, por despacho do 

Secretário de Estado da Administração Pública, do recrutamento para procedimento concursal comum 

para preenchimento de postos de trabalho da carreira de Assistente Técnico para Técnico Operador 

de Telecomunicações de Emergência no CODU (Meta = 11, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 9), o que se 

traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, superado em 35%. 

 

Objetivo Operacional 12 

Promover o modelo de partilha e integração de sistemas entre CODU e Centro de atendimento do 

SNS 

 (OE4+OE10) – R 

(Eficiência) 

  

Indicador 12.1. Realizar a análise do inventário de objetivos, processos, sistemas e recursos, utilizados 

pelo CODU e Centro de Atendimento do SNS (mês) 

Este indicador foi atingido com a elaboração em novembro de 2015, mês onze, do relatório de análise 

dos processos do CODU Nacional (Meta = 11 Tolerância = 1 e Valor Crítico = 8), o que se traduz numa 

taxa de realização de 100%. 

 

Objetivo Operacional 13 

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

capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde 

 (OE1+OE6+OE10) 

 (Qualidade) 

 

Indicador 13.1 Número de associações representativas de utentes e de cidadãos que participem na 

definição de estratégias de melhoria de desempenho do INEM (mês) 
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Este indicador foi superado, com a assinatura de protocolos com seis associações no sentido de, em 

conjunto, se trabalhar na sensibilização e na melhoria das competências dos nossos profissionais 

quando prestarem socorro e emergência médica pré-hospitalar a idosos, hemofílicos, portadores de 

doença neuromuscular e de doenças raras (Meta = 3, Tolerância = 0 e Valor Crítico = 4), o que se traduz 

numa taxa de realização de 135%, ou seja, superado em 35%. 

 

Objetivo Operacional 14 

Promover a qualidade do atendimento aos utentes 

(OE2+OE3+OE7+OE9) - R 

(Qualidade) 

 

Indicador 14.1 Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, aferido através dos 

inquéritos de satisfação dos utentes (%) (indicador reformulado) 

 

Este indicador foi superado, com um grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM de 

96,73%, aferido através dos inquéritos de satisfação dos utentes (Meta = 85%, Tolerância = 5% e Valor 

Crítico = 92%), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, superado em 35%. 

 

Objetivo Operacional 15 

Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas Normas de 

Qualidade 

(OE5) – R 

(Qualidade) 

 

Indicador 15.1 Número de fases concluídas do processo de Certificação da área dos Sistemas e 

Tecnologias de Informação (n.º total de fases = 5) 

 

Este indicador foi atingido, com a conclusão de uma fase do processo de Certificação da área dos 

Sistemas e Tecnologias de Informação (Meta = 1, Tolerância = 0 e Valor Crítico = 2), o que se traduz 

numa taxa de realização de 100%. 

 
Objetivo Operacional 16 

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação do CODU e Meios 

(OE5) 

(Qualidade) 
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Indicador 16.1. Percentagem de cumprimento de standards do Programa de Acreditação do CODU e 

Meios 

 

Este indicador foi atingido, com 60% dos standards do Programa de Acreditação do CODU e Meios 

cumpridos (Meta = 50%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 70%), o que se traduz numa taxa de 

realização de 100%. 
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3.  Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados 

3.1. Atividade Média Diária 

 

 

 

 

  

Atendimentos de chamadas de Emergência no CODU → 3.570 + 3%  

 

 Atendimentos de chamadas da Saúde 24 → 43 + 9% 

  

Chamadas enviadas para a saúde 24 → 137 + 8% 

 

Chamadas recebidas / situações de intoxicação → 91 + 2% 

 

Chamadas recebidas / serviço de apoio psicológico e intervenção em crise → 44 + 9% 

 

CODU Mar → 0,24 - 4% 

 

Via Verde AVC → 8,5 + 7% 

 

Via Verde Coronária → 2,3 + 15% 

 

Utilizações DAE → 7.093 + 37% 

 

 

Var. (%) 

2015/2014 
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Acionamentos de Meios de Emergência Médica1 → 3.278 +5% 

 

Acionamentos de Helicópteros → 2,5 0% 

 

Acionamentos de VMER → 251 - 5% 

 

Acionamentos de Ambulâncias 2 →  2.999 + 7% 

 

Acionamentos de Motociclos de Emergência Médica → 21 - 18% 

 

Acionamentos TIP → 3,3 0% 

 

Acionamentos UMIPE → 1,6 + 5% 

 

 

  

                                                           

 
1 Foram consideradas as Ambulâncias (SIV, AEM, Ambulâncias de Socorro: PEM e PR, NINEM), Helicópteros, VMER e MEM, TIP e UMIPE 
 
2 Foram consideradas as Ambulâncias (SIV, AEM, Ambulâncias de Socorro: PEM e PR, NINEM) 
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3.2. Atividade Desenvolvida nos Centros de Orientação de Doentes 

Urgentes 

 

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) são centrais de emergência médica 

responsáveis por receber as chamadas provenientes do número europeu de emergência 112, 

referentes a situações de urgência ou emergência na área da saúde. O seu funcionamento é 

assegurado ao longo das 24 horas do dia, em todo o território do continente, por uma equipa de 

profissionais qualificados (médicos e operadores) com formação específica para efetuar o 

atendimento, triagem, aconselhamento, seleção, acionamento e acompanhamento dos meios de 

emergência adequados e o contacto com as unidades de saúde, preparando a receção hospitalar. 

 

A atividade do CODU está regulamentada através do Despacho n.º 14041/2012, de 29 de outubro, 

que define a atividade do CODU, os seus recursos humanos, competências, bem como a articulação 

com outros intervenientes do SIEM.  

Recorde-se, ainda, que a atividade do CODU foi, em 2012, objeto de um processo de Acreditação, 

segundo o Modelo Nacional e Oficial de Acreditação do Ministério da Saúde, tendo o INEM obtido a 

Certificação de Qualidade de Nível Avançado atribuída pelo Comité de Certificação da Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), da Consejeria de Salud y Bienestar Social. 

 

3.2.1. Atendimento - Chamadas de Emergência 

 

O número europeu de emergência 112 é comum a várias situações, como por exemplo, assalto, roubo, 

incêndio, acidente de viação, entre outros, e é atendido, em primeira linha, por uma central de 

emergência da Polícia de Segurança Pública (PSP) que aciona os sistemas médicos, policial e de 

incêndio, consoante a situação verificada. O 112 apenas canaliza para o INEM as chamadas que à saúde 

digam respeito. 

 

Desde 2011 que o CODU sofreu algumas alterações, quer no atendimento (as chamadas de emergência 

recebidas nos CODU passaram a ser atendidas ao nível nacional) e triagem das chamadas (criação de 

um sistema de triagem telefónica), quer no acionamento dos meios, designadamente através da 

uniformização de procedimentos que se traduziram em melhorias no desempenho operacional.  

 

Durante o ano de 2015 foram atendidas 1.302.958 chamadas de emergência, o que representa uma 

média diária de 3.570 chamadas. 
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As chamadas que são desligadas na origem representam cerca de 4,0%, do total de chamadas 

recebidas. Para ultrapassar esta situação, o INEM dispõe de um serviço de “call back” que permite aos 

operadores voltarem a ligar para as pessoas que contactaram o CODU e cuja chamada, por algum 

motivo, não tenha sido atendida. 

 

1.302.958 + 3% 

Total de atendimentos 

 

 

 

 

 

Gráfico – Número de chamadas atendidas de Emergência nos CODU – Ano 2015 

 

 

 

 

 

 
  

 
Gráfico – Evolução do nº de chamadas de Emergência atendidas  Gráfico – Evolução média de chamadas de Emergência 
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3.2.2. Chamadas não Emergentes / não Urgentes 

 

Com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de atendimento através da otimização dos 

recursos existentes no SNS e garantir a acessibilidade do utente ao organismo mais competente para 

prestar o serviço pretendido em cada momento, em 2012 foi concluído o procedimento relacionado 

com as chamadas não emergentes. 

 

Com a entrada em funcionamento do Serviço “Saúde 24”, o INEM passou a transferir para aquele 

serviço um conjunto de chamadas catalogadas como não emergentes, ou seja, chamadas cujo 

resultado de triagem não resulta no envio de meios de emergência, na transferência da chamada 

especifica para o CIAV ou para o CAPIC. Este procedimento permite alocar os recursos do INEM ao que 

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

Em 2015 foram transferidas 50.029 chamadas para a “Saúde 24”, o que perfaz cerca de 137 chamadas 

por dia (mais 8% face ao ano de 2014). 

 

 

Gráfico – Evolução do nº de chamadas transferidas para a Saúde 24 

 

 

3.2.3. Triagem de Chamadas 

 

A triagem das chamadas é efetuada por operadores de CODU devidamente qualificados que garantem 

rapidez no tratamento da informação e na decisão de priorizar os doentes com base nas informações 

por estes prestadas. 
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A triagem é, desde 2012, realizada através da aplicação TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and 

COunseling System. Estes novos algoritmos de triagem, mais estruturantes, permitem a 

estandardização de procedimentos, ganhos de eficácia da triagem e, fundamentalmente, encurtam o 

tempo do acionamento do meio de emergência médica. 

Após a triagem da chamada, para qualquer ocorrência, a decisão dos meios de socorro a enviar é 

tomada pelos Médicos dos CODU. São enviados meios sempre que exista uma situação de risco de vida 

ou esteja em causa uma função vital da vítima. 

 

Durante o ano de 2015, 92% dos acionamentos (ao nível nacional) foram triados pelos CODU com 

envio de meios de emergência para o local da ocorrência.  

 

A maioria das chamadas cujo resultado não se traduziu no envio de meios de emergência médica foram 

transferidas para o serviço Saúde 24, com o objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de 

atendimento através de aconselhamento adequado às situações não urgentes. 

 

 

Gráfico – Chamadas de emergência, acionamentos e acionamentos relativamente às chamadas de emergência 
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3.2.4. Outra Atividade CODU 

 

O INEM, no desenvolvimento da sua atividade, presta também orientação e apoio noutros campos da 

emergência médica tendo para tal em funcionamento subsistemas que acodem/respondem a 

necessidades específicas. 

 

3.2.4.1. Centro de Informação Antivenenos 

 

O Centro de Informação Antivenenos do INEM é um centro médico nacional de informação 

toxicológica que presta informações referentes ao diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica 

e prognóstico da exposição a tóxicos - humanos e animais - e de intoxicações agudas ou crónicas. 

Fornece ainda esclarecimentos sobre efeitos secundários dos medicamentos, substâncias 

cancerígenas, mutagénicas e teratogénicas. Tem disponíveis médicos especializados, 24 horas por dia, 

que atendem consultas de médicos, outros profissionais de saúde e do público em geral. 

 

Em 2015 o CIAV realizou, em média, 2.760 consultas médicas por mês, o que representa um aumento 

de 2,4 % em relação a 2014. 

 91 + 2,4% 

Média diária de consultas médicas 
 

 
 
 

 
Gráfico – Evolução do número de consultas médicas no CIAV 
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3.2.4.2. CODU Mar 

 

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Mar do INEM é um serviço telefónico que permite o 

aconselhamento médico e o eventual acionamento de meios de evacuação do doente, sua organização 

e acolhimento em terra, e posterior encaminhamento para o serviço hospitalar adequado, de situações 

de emergência que se verifiquem em inscritos marítimos. 

Uma equipa de médicos assegura, 24 horas por dia, informação sobre os cuidados a prestar, formas 

de proceder e terapêutica a administrar à vítima. Se necessário, pode acionar a evacuação do doente 

e organizar o acolhimento em terra e posterior encaminhamento para o serviço hospitalar adequado. 

 
Em 2015, o CODU-Mar do INEM foi chamado a intervir em 89 ocorrências, menos 3,3% em relação ao 

ano anterior. 

 

89 – 3,3% 

Chamadas recebidas no CODU-Mar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico – Evolução das chamadas recebidas no CODU Mar 

 
A maioria das ocorrências verificou-se em embarcações de pesca e carga, à semelhança do que 

sucedeu nos anos anteriores. 
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Gráfico – Ocorrências por tipo de embarcação 
 

 

Tal como no ano anterior, a grande maioria das situações diz respeito a vítimas do sexo masculino. 

 

 
 
 

Gráfico – Ocorrências por género de doente 

 

A patologia que esteve na origem da maior parte do contacto com o CODU-Mar foi o trauma. 
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Gráfico – Ocorrências por tipo de ocorrência (patologia) 

 

 
A evacuação, por Helicóptero e Barco, foi a decisão clínica tomada em 43% das ocorrências. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico – Ocorrências por decisão do caso clínico 

 

 

Quanto à origem destas chamadas refira-se que 42% das mesmas tiveram origem no Centro 

Coordenação Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC = Maritime Rescue Coordination Centre).  
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Inmarsat =  International Maritime Satellite  (Comunicações via satélite) 

 
Gráfico – Origem da Chamada 

 

 

 

3.2.4.3. CAPIC - Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 

 
 

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, para os 

intervenientes do SIEM, em todas as situações em que quer uns, quer outros, são confrontados com 

elevados níveis de stress. 

O CAPIC é formado por uma equipa de psicólogos clínicos com formação específica em intervenção 

psicológica em crise, emergências psicológicas e intervenção psicossocial em catástrofe. Este serviço 

garante, 24 horas por dia, o apoio psicológico das chamadas telefónicas recebidas nos CODU que o 

justifiquem e, através das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), ser 

acionados para o local das ocorrências onde seja considerada necessária a sua presença, como é o caso 

das tentativas e risco de suicídio, crises de ansiedade e ataques de pânico, violações/abuso sexual e 

emergências psiquiátricas ou assistência a vítimas de sinistros ou a familiares dessas vítimas e apoio a 

processos de luto nos contextos referidos. 

Em 2015 este serviço atendeu 9.584 ocorrências CODU, o que representa uma média mensal de 799 

ocorrências e uma média diária de 26 ocorrências. 

O número de ocorrências com intervenção da UMIPE foi de 548, o que representa em média mensal 

de 48 ocorrências e uma média diária de 1,6 ocorrências. (mais 11% do que no ano passado)  
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9.584 + 4% 

Ocorrências CAPIC  

 

  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

15/14 (%) 

Ocorrências CAPIC 2.605 3.153 5.465 8.741 9.123 9.584 5% 

Ocorrências CAPIC c/ UMIPE 179 209 241 315 494 548 11% 

Delegação Regional do Norte 74 58 75 100 139 193 39% 

Delegação Regional do Centro 29 34 44 70 95 70 -26% 

Delegação Regional de Sul 76 117 112 145 260 285 10% 

 % Ocorrências CAPIC c/ 
acionamento UMIPE  

6,9% 6,6% 4,4% 3,6% 5,4% 5,7% 6% 

 
 
 

3.3. Acionamentos CODU 

3.3.1. Os Meios de Emergência Médica 

 

O transporte de doentes em situações de emergência está reservado ao INEM bem como às entidades 

com as quais celebre acordos com essa finalidade, nomeadamente, os Corpos de Bombeiros e a Cruz 

Vermelha Portuguesa.  

Os CODU têm assim, à sua disposição, um conjunto de meios de emergência médica de atuação no 

terreno - Ambulâncias, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, Motociclos, Helicópteros, 

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência e Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, 

que se destinam ao transporte e estabilização de acidentados ou vítimas de doença súbita. 

São os CODU que fazem a gestão e coordenação destes meios utilizando os meios de telecomunicações 

ao seu dispor, com critérios bem definidos, como, por exemplo, a seleção com base na situação clínica 

das vítimas, sempre numa perspetiva de prestar o socorro mais adequado no mais curto espaço de 

tempo.  

Os CODU acionam os diferentes meios de socorro, prestam apoio durante a prestação de socorro e, 

de acordo com as informações clínicas recebidas das equipas no terreno, selecionam e preparam a 

receção hospitalar dos diferentes doentes. 

 

Para o desempenho das suas atribuições, o INEM dispõe: 
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 Para além dos meios já definidos no Despacho n.º 5561/2014, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 79 de 23 de abril (que revoga o anterior despacho n.º 14898/2011, de 

3 de novembro), as VMER (Viaturas Médica de Emergência e Reanimação) e as Ambulâncias 

SIV (Suporte Imediato de Vida) 

 Da Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP), definida pelo Despacho n.º 

1393/2013, de 23 de janeiro, (clarificado pelo Despacho nº 4651/2013, de 3 de abril e alterado 

no seu ponto 5, pelo despacho nº 3251/2014, de 27 de fevereiro 

 

Dispõe ainda de, de acordo com o Despacho n.º 10109/2014, de 6 de agosto (que revoga o anterior 

despacho n.º 13794/2012, de 24 de outubro): 

 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) 

 Motociclos de Emergência Médica (MEM) 

 Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades que são agentes de proteção civil e ou 

elementos do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM):  

o Postos de Emergência Médica (PEM) 

o Postos Resrerva (RES)  

 Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) 

 Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) 

 Serviço de Transporte regional do Doente Crítico (TrDC), não implementado, assistindo -se 

a dificuldades na sua operacionalização. Revisto e adequado a uma resposta integrada de 

prestação de cuidados, assente no reforço da qualidade e da segurança do doente. 

 

Todos estes meios contribuem para o sucesso de toda a cadeia de cuidados de emergência médica, e 

revela-se essencial a sua articulação, integração e continuidade de cuidados, envolvendo técnicos de 

saúde com vários níveis de diferenciação e formação adequadas na área da emergência médica, 

nomeadamente Técnicos de Emergência, Enfermeiros e Médicos. 

 

Durante o ano de 2015, foi implementado o Plano de Meios de Emergência Pré-Hospitalar. Esta 

reorganização teve por objetivos: 

• Promover um processo de melhoria contínua, nomeadamente da acessibilidade, eficácia, 

eficiência e qualidade do SIEM, num modelo consistente e sustentável. 

• Manter a coerência do SIEM, resistindo à tentação de utilizar recursos da rede pré-hospitalar 

como medida compensatória e não de complementaridade no âmbito da rede de emergência. 

• Assegurar uma redistribuição dos meios INEM que permitisse melhorar o acesso, a qualidade 

e a segurança dos doentes na sua necessidade de utilização dos meios de emergência médica. 
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De uma forma geral, aumentou a qualidade dos serviços prestados e a cobertura nacional de 

emergência pré-hospitalar, melhorando-se o acesso aos cidadãos e reforçando o dispositivo nos 

grandes centros urbanos. 

 

A 31 de dezembro de 2015, o INEM dispunha de uma frota de 614 meios de emergência médica 

distribuídos geograficamente por todo o território continental e para os quais é necessário garantir em 

permanência a respetiva manutenção, assistência técnica e reparação.  

 

 

Tipo de Meio 
Nº de Meios Disponíveis 

a 01/01/2015 a 31/12/2015 

VMER 42 42 

Ambulâncias SIV 39 40 

Ambulâncias AEM 56 54 

Motos de Emergência Médica MEM 8 8 

Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades do SIEM (PEM) 275 300 

Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades do SIEM (PR) 180 157 

Helicópteros de Emergência Médica 5 5 

Ambulâncias Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico 4 4 

UMIPE 4 4 

Total 613 614 

 

 

3.3.1.1. Acionamentos de Meios de Emergência 

 

Os CODU do INEM coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro – Viaturas Médicas de 

Emergência e Reanimação (VMER), Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), Ambulâncias de 

Emergência Médica (AEM), Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades, que são agentes de 

proteção civil e ou elementos do SIEM, Motociclos de Emergência Médica, Helicópteros de Emergência 

Médica, Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência e o Transporte Inter-hospitalar 

pediátrico - selecionados com base na situação clínica das vítimas, com o objetivo de prestar o socorro 

mais adequado no mais curto espaço de tempo. 

 

Através da criteriosa utilização dos meios de telecomunicações ao seu dispor, o CODU tem 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 receção hospitalar dos diferentes doentes. 
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O n.º de acionamentos em 2015 foi de 1.196.563, aumento de 5% em relação a 2014. 

 

1.196.563 + 5% 

Nº acionamentos  
 

 
 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de meios de emergência 

 

 

Acionamentos  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

15/14 
(%) 

          

Ambulâncias SIV 19.716 27.691 26.649 28.506 28.953 33.475 33.508 35.878 7% 

Ambulâncias de Emergência 
Médica  

133.418 127.489 120.545 126.137 140.261 161.384 174.397 167.323 -4% 

Ambulâncias de Socorro (PEM) 364.100 375.509 393.646 395.191 476.984 576.999 618.179 688.022 11% 

Ambulâncias de Socorro (Reserva) 172.826 157.016 110.891 115.698 158.047 170.303 175.430 171.239 -2% 

Ambulâncias NINEM3 35.840 34.176 31.966 34.615 31.477 21.230 25.368 32.315 27% 

VMER 67.652 57.889 53.304 59.226 84.232 101.644 95.855 91.535 -5% 

Helicópteros4 776 666 1.054 1.247 1.304 1.053 912 920 1% 

Mota de Emergência Médica 2.662 2.240 1.582 2.745 3.488 5.648 9.219 7.546 -18% 

Total I5 796.990 782.676 739.637 763.365 924.746 1.071.736 1.132.868 1.194.778 5% 
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A estes acionamentos acresce os do Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP) e a Unidade Móvel de 

Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE). 

Acionamentos  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 15/14 

(%) 

TIP 1.108 1.114 1.407 1.500 1.294 1.289 1.222 1.204 -1% 

UMIPE 161 156 271 393 340 360 554 581 5% 

Total II 1.269 1.270 1.678 1.893 1.634 1.649 1.776 1.785 1% 

Total Global (I+II) 798.259 783.946 741.315 765.258 926.380 1.073.385 1.134.644 1.196.563 5% 

 

 

3.3.1.2. Tipo de Meios Mobilizados 

 

 Peso relativo de cada tipo de meio no total de acionamentos 

 

O peso relativo dos acionamentos Ambulância representou cerca de 91%.  

  

 

 

 

Gráfico – Peso relativo de cada tipo de meio no total de acionamentos de meios de emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulância 
91,49%

VMER
7,65%

Motociclo
0,63%

Helicóptero
0,08%

UMIPE
0,05%

TIP
0,10%

Tipo de meio Acionamentos (nº) Peso relativo (%) 

Ambulância  1.094.777 91,49% 

VMER 91.535 7,65% 

Motociclo 7.546 0,63% 

Helicóptero 920 0,08% 

Total I 1.194.778  

UMIPE 581 0,05% 

TIP 1.204 0,10% 

Total II 1.196.563  
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 Peso de cada tipo de ambulância no total de acionamentos de ambulâncias 

 

Tipo de ambulância 
Peso 

relativo 
(%) 

Ambulância INEM (total) 81% 

INEM PEM 65% 

INEM AEM 16% 

Ambulância Reserva 16% 

Ambulância NINEM 3% 

 

 

 

 

Gráfico – Evolução dos acionamentos de ambulâncias por tipo de ambulância 

 
 

3.3.1.3. Viatura Médica de Emergência e Reanimação – VMER 

 
Cada uma das VMER em funcionamento foram acionadas em média 6,0 vezes por dia. 
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Gráfico – Evolução do número de acionamentos de VMER 

 
 
 

3.3.1.4. Helicópteros de Emergência Médica 

 
Cada um dos helicópteros disponíveis foi acionado, em média, 0,5 vezes por dia. 

 

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Helicópteros 

 

 

3.3.1.5. Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida – SIV 

 
 

Cada uma das Ambulâncias SIV em funcionamento foi acionada, em média, 2,5 vezes por dia. 
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Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias SIV 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.6. Ambulâncias de Emergência Médica - AEM  

 

 

Cada uma das Ambulâncias de Emergência Médica em funcionamento foi acionada, em média, 8,5 

vezes por dia. 

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias de Emergência Médica 

 
 
 
 

3.3.1.7. Unidades Móveis Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de 

Emergência (UMIPE) 

 
 

Cada uma das UMIPE foi acionada, em média, 0,4 vezes por dia. 
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Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência 

 
 
 
 
 

3.3.1.8. Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 3(TIP) 

 

Cada uma das TIP em funcionamento foi acionada, em média, 0,8 vezes por dia. 

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias TIP 

 

3.3.1.9. Motociclos de Emergência Médica (MEM)  

 
 

Cada uma das MEM foi acionada, em média, 2,6 vezes por dia.  
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Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Motociclos de Emergência Médica 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.10. Ambulâncias de Socorro sedeadas em Postos de Emergência 

Médica (PEM) 

 
 

Cada um dos PEM foi acionado, em média, 8,1 vezes por dia.  

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos de Emergência Médica 

 

 

3.3.1.11. Ambulâncias de Socorro sedeadas em Postos Reserva (PR) 

 
 

Cada um dos PR foi acionado, em média, 3,0 vezes por dia. 
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Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos Reserva 

 

 

 

3.3.1.12. Ambulâncias Não INEM - NINEM  

 
As ambulâncias Não INEM (NINEM) são ambulâncias de socorro pertencentes a Corporações de 

Bombeiros, Núcleos ou Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) a que o INEM recorre, sempre 

que necessário, apesar de não terem protocolo de colaboração com a Instituição. O INEM recorre a 

este serviços em regra, por indisponibilidade / inexistência de meios INEM (meios próprios, posto PEM 

ou PR) ou por se situarem em áreas mais próximas das ocorrências. 

 

Cada um dos NINEM foi acionado, em média, 2,4 vezes por dia. 

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de NINEM 
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3.3.2. Apoio Médico a Eventos, Altas Individualidades e Equipas Táticas 

 

O INEM garante, nesta área, a prestação de assistência médica em atividades relacionadas com o 

planeamento civil, prevenção e atuação médica em catástrofes, bem como o planeamento e a 

prestação de apoio médico a “eventos com multidões”.  

Para além disso, o INEM presta apoio médico a intervenções tático-policiais, realiza proteção à saúde 

de altas entidades destinadas a ações de proteção e acompanhamento das comitivas e ainda participa 

em missões internacionais. 

As equipas deste tipo de eventos são constituídas por um médico, um enfermeiro e dois técnicos de 

emergência, podendo, ainda, fazerem parte do grupo constituído, Assistentes Técnicos com funções 

no CODU. Neste tipo de eventos o INEM também pode disponibilizar, caso seja considerado 

necessário, um Posto Médico Avançado. 

 

A adaptação aos novos modelos de gestão, o aumento do volume de trabalho no âmbito do 

planeamento de eventos, protocolo de estado e gestão de crises, a visibilidade externa que tem para 

o Instituto e a necessidade do rigoroso cumprimento dos requisitos legais em vigor com a emissão de 

pareceres técnicos vinculativos em matéria de eventos, acrescida da globalização e constante mutação 

dos diversos riscos, obrigaram a uma reorganização interna equilibrada, visando essencialmente 

permitir melhorar a performance de resposta e dar maior capacidade de atuação a esta área 

fundamental do INEM.  

No decorrer de 2015, o Conselho Diretivo do INEM procedeu à criação de uma unidade funcional na 

dependência do DEM designada por UPPEC – Unidade de Planeamento de Eventos, Protocolo de 

Estado e Gestão de Crises, com as seguintes áreas de intervenção e atividades:  

 Gestão e coordenação de eventos e situações de Mass Gathering. 

 Gestão e coordenação da proteção na saúde a altas entidades no âmbito do Protocolo de 

Estado, Visitas de Estado, acompanhamento de membros do Governo em funções e outras 

entidades consideras VIP e Eventos de Protocolo de Estado. 

 Gestão e coordenação de situações de crise e exceção. 

 Gestão e coordenação de operações de apoio às forças de segurança em Incidentes Tático 

Policiais e outras situações no âmbito do Security. 

 Articulação transversal entre todos os elementos que compõem o SIEM, através dos Oficiais 

de Ligação do INEM designados por Distrito aos CCOD/ANPC – Centro de Coordenação 

Operacional Distrital e do Oficial de Ligação ao CCON/ANPC – Centro de Coordenação 

Operacional Nacional. 
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Em 2015 a UPPEC teve ainda participação nas equipas dos seguintes projetos: 

 Revisão dos PDEPC – Planos Distritais de Emergência e Proteção Civil. 

 Revisão dos Planos de Resposta a emergências nos Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. 

 Parecer em Planos de Segurança dos Estádios de Futebol. 

 Parecer em Planos Prévios de Intervenção. 

 Revisão e proposta para o apoio ao DECIF – Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios 

Florestais. 

 Revisão da Diretiva Operacional Nacional (DON n.º3) relativa a ocorrências com matérias 

perigosas.  

 Integração do INEM na Subcomissão da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de 

Catástrofe. 

 

 

Durante o ano de 2015, o INEM foi solicitado a operacionalizar 139 

Dispositivos de Emergência Médica de resposta com diferentes 

capacidades e diversas valências, emitiu/participou em 175 pareceres para 

eventos, afetando como recursos 712 meios operacionais e 1.773 

profissionais.  

 

 

Quanto aos pareceres para a realização de eventos, refira-se a necessidade do rigoroso cumprimento 

dos requisitos legais em vigor com a emissão de pareceres técnicos vinculativos em matéria de eventos 

expresso na Portaria nº 102/2014 de 15 de Maio, que remete para os serviços de emergência médica 

pareceres vinculativos que determinam a reunião das condições necessárias para realização ou não de 

eventos com espetadores previstos, em número igual ou superior, a 3000.  

 

 

Durante o ano de 2015, o INEM foi solicitado a operacionalizar Dispositivos de 

Emergência Médica, no âmbito dos Eventos relacionados com a Proteção à 

Saúde de Altas Individualidades, nos quais estiveram envolvidas 77 viaturas de 

emergência médica e empenhados, um total de 169 profissionais do INEM. 

 
 
 

 

 

16 
N.º de dispositivos 

operacionalizados  

139 
N.º de dispositivos 

operacionalizados  
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O INEM foi igualmente solicitado, durante o ano de 2015, a operacionalizar 

Dispositivos de Apoio às Forças e Serviços de Segurança em operações policiais 

de Risco, envolvendo 50 viaturas de emergência médica e 107 profissionais do 

INEM. 

 

 

Ainda durante o ano de 2015 o INEM foi solicitado a operacionalizar Dispositivos 

de Emergência Médica para eventos de várias tipologias “Mass Gathering”, 

Exercícios/Simulacros e Situações de Exceção, envolvendo 580 viaturas de 

emergência médica e 1.463 profissionais do INEM.  

 

No Capítulo 1.4. “O ano de 2015 - Factos e Número” (principais eventos), apresenta-se o detalhe de 

cada uma destas intervenções. 

 

Por último, durante o ano de 2015, forma ministradas 4 ações de formação nesta área envolvendo 5 

viaturas de emergência médica e 34 profissionais do INEM. 

 

 

3.3.3. Vias Verdes Pré-Hospitalares 

 

As Vias Verdes são conceitos e metodologias de ação que, de forma protocolar e organizada entre as 

várias instituições que as integram, visam a melhoria da acessibilidade dos doentes, na fase aguda das 

doenças, com acesso aos cuidados médicos mais adequados de diagnóstico e com tratamento mais 

eficaz. É neste sentido que as Vias Verdes são essenciais não só para melhorar as acessibilidades como 

para permitir os tratamentos mais eficazes, dado que o fator tempo, entre o início de sintomas e o 

diagnóstico/tratamento, é fundamental para a redução de mortalidade. 

As Vias Verdes 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 grave 

que, importa serem 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. 

 

 

 

15 
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104 
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3.3.3.1. Via Verde do AVC - Acidente Vascular Cerebral 

 
 

O Programa Via Verde do Acidente Vascular Cerebral do INEM tem por objetivo orientar os doentes, 

com sinais de AVC para o hospital adequado onde o diagnóstico será confirmado e o tratamento 

efetuado. 

 

Durante o ano de 2015, com o objetivo de melhorar o acesso dos doentes com AVC, o INEM deu 

continuidade à sua participação crescente na orientação adequada destes doentes, tendo registado 

uma média de 260 ocorrências da Via Verde do AVC por mês. 

 

 8,5 + 6,7% 

Média diária de registos Via Verde do AVC 
 

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de registos Via Verde do AVC 

 

 

3.3.3.2. Via Verde 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 eletrocardiográfico 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 2015, com o objetivo de melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo do miocárdio com 

supradesnivelamento do segmento ST (EAMST) à Angioplastia Primária, o INEM promoveu a melhoria 

da articulação entre o pré-hospitalar e os Centros Coronários, no sentido de aumentar a eficácia desta 
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Via Verde e, dessa forma, o número de doentes com enfarte agudo submetidos a desobstrução 

mecânica primária. 

Esta atividade começou a ser monitorizada em 2013. 

Durante o ano de 2015 foram registados 850 casos, o que representa uma média de 71 situações por 

mês, o que representa um acréscimo de 15,2%.  

 

2,3 + 15,2% 

Média diária de registos Via Verde Coronária 

 
Gráfico – Evolução do número de registos Via Verde Coronária 

 
 
 

3.3.3.3. Via Verde do Trauma 

 

A Via Verde do Trauma define os procedimentos na receção das vítimas de acidentes nas urgências 

dos hospitais. Este procedimento nasce da necessidade reconhecida de melhorar a resposta dos 

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 da definição do encaminhamento para a instituição mais adequada e com melhores 

condições de tratamento definitivo. 

 

 

 

Em 2015, o INEM continuou a promover a melhoria da articulação entre o pré-hospitalar e os centros 

de Trauma, no sentido de fazer bypass a pontos da rede de Serviços de Urgência 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). 
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Ainda de referir que em 2015, no âmbito da melhoria das Estratégias Organizativas designadas por 

"Vias Verdes", foi apresentada uma proposta de registo informático para a Via Verde Trauma através 

da criação de um interface aplicacional para registo das ocorrências desta Via Verde. 

 

3.3.3.4. Via Verde da Sépsis 

 

A Via Verde da Sépsis visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do Serviço Nacional de 

Saúde, um protocolo de identificação rápida e início imediato de medidas terapêuticas a todos os 

doentes com Sépsis. 

 

Em 2015, o INEM continuou a reforçar a sua participação nesta atividade. 

 

Também para esta via verde, em 2015, foi apresentada uma proposta de registo informático através 

da criação de um interface aplicacional para registo das ocorrências desta via verde. 
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3.3.4. Formação em Emergência Médica 

 

266 -10% 
Ações de formação em emergência médica e condução  

 

10.985 +1% 
Participantes em Ações Mass Training  

 

15 0% 
Entidades Acreditadas 

  

Em 2015, o INEM realizou 266 ações de formação em emergência médica e condução (247 em 

emergência médica e 19 ações de formação em Condução. 

 

Comparando com o ano anterior, não obstante a redução de 10% do número de ações de formação 

em emergência médica e condução, o volume de formação foi mais elevado. 

 

 

 

 

 

Gráfico – Evolução do nº de ações de formação em emergência médica 

 

 

No gráfico abaixo apresentam-se as 266 ações de formação realizadas no ano em análise, por tipo de 

produto pedagógico (formação em emergência médica e condução). 
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Apresenta-se, ainda, a distribuição da execução global (266 ações) por Unidade Formativa (formação 

em Emergência Médica num total de 247 ações e Formação em Condução defensiva, num total de 16 

ações).  

 

 

Gráfico - Nº de ações por tipo de produto pedagógico 

 

 

 

 

Gráfico – Execução global por Unidade Formativa  

 

 

 

 

 

 

 

Na formação ministrada participaram um total de 3.873 formandos a que corresponde um volume de 

formação de 103.150 horas (mais 9% do que no ano de 2014). No gráfico abaixo evidencia-se a 

distribuição do nº de formandos que concluíram com sucesso as ações de formação, distribuídos por 

cada produto Pedagógico. 
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Gráfico - Nº de formandos aptos por tipo de produto pedagógico 

 

 

Para além da formação atrás mencionada, foram realizadas durante o ano de 2015 várias ações de 

Mass Training de Suporte Básico de Vida. O universo atingido foi de 10.985 participantes o que 

representa um acréscimo de 1% em relação a 2014. Este tipo de iniciativas traduz-se numa 

oportunidade para incutir no cidadão a perceção de que cada pessoa representa um elo no conceito 

de cadeia de sobrevivência. A consciência de que estes procedimentos podem salvar vidas humanas 

deve ser incorporado o mais cedo possível na vida de cada cidadão. 

 

Durante o ano de 2015 foram acreditadas, para a realização de ações de formação em emergência 

médica, 15 entidades. Este processo visa a otimização da rede de formação em emergência médica 

certificada pelo INEM, permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma 

maior sustentabilidade do SIEM.  

 

Tendo em consideração as entidades anteriormente acreditadas, as que perderam a acreditação [por 

incumprimento de algum(s) do(s) requisito(s) obrigatório(s)] e as novas entidades acreditadas,  o seu 

número total (EA), em uma ou mais valências, é de 61 EA. 

Neste número, além das entidades privadas, estão incluídas 8 Unidades de Saúde e 7 parceiros do 

SIEM. 

Este processo visa a otimização da rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, 

permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior 

sustentabilidade do SIEM.  

 

1129

1053

513

370

318

242

207

41

0 200 400 600 800 1000 1200

Módulos VMER/SIV

Módulos Tripulante de Ambulância de Socorro

Formação em Reanimação

Novas Competências TE

Laboratórios e Formação de Formadores

Módulos TOTE

Condução Defensiva (VMER/Ambulância/Motociclo)

Módulos Médicos CODU



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 77 de 241 
 

 

3.3.5. Formação Financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE) 

 

Em 2015 o INEM não recorreu a financiamento comunitário para a formação em emergência médica 

dado que não foram abertas candidaturas. 

 

 

3.3.6. Representação e Cooperação Internacional  

 

A cooperação em apoio ao desenvolvimento no domínio da saúde, nomeadamente na área da 

emergência médica foi uma atividade que esteve muito presente ao longo do ano de 2015 tendo o 

INEM participado num conjunto de ações, coordenadas pelo Gabinete de Investigação Científica, 

Relações Internacionais e Supervisão do INEM (GICRIS).  

Em 2015 destacam-se as várias missões de diagnóstico realizadas e os respetivos planos de ação 

elaborados e apresentados às respetivas entidades para aprovação. Com especial relevo, quer pela sua 

dimensão temporal, quer pela envolvência de vários parceiros, a missão na Guiné-Bissau, com o 

objetivo de implementar uma resposta coordenada e integrada em colaboração com as autoridades 

de saúde da Guiné-Bissau na prevenção e controlo do surto da Doença por Vírus Ébola (DVE).  

 

CABO-VERDE  

Em dezembro de 2014 foi assinado um Protocolo de Colaboração Técnica na Área da Saúde entre o 

Ministério da Saúde da Republica Portuguesa e o Ministério da Saúde da República de Cabo Verde que 

entre outras áreas para cooperação, identificou como prioritária a emergência médica. Nesse âmbito, 

entre 1 a 6 de março de 2015 decorreu uma missão de diagnóstico em Cabo Verde que permitiu 

realizar o levantamento das necessidades e a elaboração de um plano de ação, passível de ser 

integrado no Programa Estratégico de Cooperação Portugal - Cabo Verde 2016-2019. Após a aprovação 

do plano de ação, o INEM desenvolverá ações de assessoria técnica, de formação/capacitação na área 

da emergência médica, nomeadamente no desenvolvimento de um modelo eficaz e eficiente que 

permita aos sinistrados e/ou vitimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de 

saúde em segurança e com qualidade.  

 

MOÇAMBIQUE  

Entre outros protocolos na área da saúde, em abril de 2014 foi assinado um Memorando de 

Entendimento entre o Ministério da Saúde da República de Moçambique e o Instituto Nacional de 

Emergência Médica, I.P., de Portugal na área da emergência médica. De 15 e 23 de novembro de 2015 
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realizou-se uma missão exploratória de diagnóstico para o levantamento de necessidades/prioridades 

e habilitou a elaboração do respetivo plano de ação. A sua aprovação compromete o INEM a 

desenvolver ações de consultadoria/assessoria técnico-científica e de formação/capacitação em 

emergência médica.  

 

GUINÉ-B ISSAU  

Ao abrigo do plano de ação 2014/2015, assinado a 4 de novembro de 2014 pelo Governo da República 

Portuguesa e pelo Governo da República da Guiné-Bissau, foi desenvolvido um programa de 

cooperação com o objetivo de implementar uma resposta coordenada e integrada em colaboração 

com as autoridades de saúde da Guiné-Bissau na prevenção e controlo do surto da Doença por Vírus 

Ébola (DVE). A missão desenrolou-se de 13 de março a 18 de dezembro de 2015, com a participação 

do INEM, DGS e INSA e foram suportados pelo despacho nº 7/2015 de 24 de fevereiro e pelo despacho 

nº 33/2015 de 8 de setembro de 2015 do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde. 

 

No contexto do acordo de cooperação bilateral entre Portugal – Guiné-Bissau, realizou-se de 23 a 26 

de junho de 2015 uma missão de diagnóstico à Guiné-Bissau que permitiu identificar as necessidades 

e prioridades em matéria de emergência médica, possibilitando a elaboração do respetivo plano de 

ação que se encontra em fase de apreciação/aprovação. Será na sequência da sua aprovação que se 

dará início a uma assessoria técnica e apoio à implementação de um Sistema Integrado de Emergência 

Médica na Guiné-Bissau. 

 

Articulação com a Direção Geral de Saúde (DGS) para a visita a Portugal e preparação com a 

colaboração do GMC para a receção no INEM do Alto Comissario para a Emergência do Ébola na Guiné-

Bissau, Dr. Aly Hijazy que se realizou no dia 24 de novembro. 

 

T IMOR-LESTE  

Assinado a 24 de julho de 2014 um protocolo de colaboração entre o Ministério da Saúde da República 

Portuguesa e o Ministério da Saúde da Republica Democrática de Timor-Leste para a criação de uma 

Estrutura Governamental Nacional de Emergência Pré-Hospitalar em Timor-Leste, do qual faz parte 

integrante uma nota conceptual que inclui os objetivos, os aspetos a considerar, assim como a 

importância de uma assessoria técnico-científica Em maio de 2015 realizou-se uma visita de trabalho 

a Portugal de uma delegação do Ministério da Saúde de Timor-Leste, liderada pela Sra. Ministra da 

Saúde Dra. Maria do Céu Sarmento da Costa que incluiu uma visita ao INEM no dia 26 e que permitiu 

dar a conhecer o INEM, realçando-se a visita ao CODU de Lisboa e a oportunidade que se proporcionou 

de visitar alguns dos principais meios do INEM, através de uma exposição estática de meios em frente 
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à sede. É também no seguimento desta visita ao INEM, que realizou de 24 de setembro a 3 de outubro 

de 2015 uma missão de diagnóstico do Ministério da Saúde de Portugal a Timor-Leste que o INEM 

integrou. O Levantamento das necessidades timorenses no âmbito da emergência médica e a posterior 

elaboração de um plano de ação, foram os principais objetivos da missão para o INEM.  

 

3.3.7. Alvarás e Vistorias 

 

O serviço de Alvarás e Vistorias encontra-se certificado pela ISO 9001 para o âmbito da Concessão de 

Alvará e/ou Certificados de Vistoria. 

A atividade desenvolvida nesta área, durante o ano de 2015, é a que se apresenta no quadro seguinte: 

 

 

Alvarás e Vistorias 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

15/14 
(%) 

Nº de alvarás de entidades transportadoras de doentes emitidos 7 4 3 11 5 -55% 

Nº de revalidações de alvarás emitidas 4 17 10 12 5 -58% 

Nº de alvarás solicitados 10 74 14 18 8 -56% 

Nº de vistorias realizadas a ambulâncias não INEM 819 739 726 794 363 -54% 

N.º de certificados de vistoria emitidos 535 598 582 546 179 -67% 

Nº de processos analisados a aguardar vistoria 70 79 19 0 0 0 

 

 
Gráfico – Evolução de alvarás para transporte de doentes emitidos 
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4.  Recursos Humanos, Materiais e Financeiros  

 

4.1. Recursos Humanos 

 

O Mapa de Pessoal é um instrumento indispensável porquanto permite analisar as disponibilidades 

para novos recrutamentos quer estes se realizem através de procedimentos concursais quer através 

das modalidades de mobilidade ou ainda por cedências de interesse público. Assim, entre diversas 

outras atividades, é o Departamento de Gestão de Recurso Humanos do INEM que organiza e 

acompanha os processos de recrutamento/seleção e elabora os posteriores contratos, as situações de 

mobilidade interna na categoria e intercarreiras, as cedências de interesse público e ainda a avaliação 

e desempenho dos trabalhadores do INEM (em articulação com o GPCG). 

Em 2015 foi autorizada a abertura de concurso que possibilitou o recrutamento de 85 novos Técnicos 

de Emergência pré hospitalar (TEPH) e 70 novos Assistentes Técnicos com funções de Operador de 

Telecomunicações de Emergência (TOTE). Foi ainda formulado pedido de autorização para celebração 

de contrato a termo resolutivo incerto com 25 TEPH, que resultaram dos candidatos aprovados mas 

que excederam os lugares disponíveis no último concurso para recrutamento destes profissionais.  

 

Os desvios em relação aos meios planeados e executados e ao nível dos recursos humanos são 

significativos, tal como se pode verificar, na tabela seguinte: 

 

Recursos Humanos Planeados Executados 

Desvio 
Ano 2015 N.º 

Pontuação 
c)  

N.º 
Pontuação 

c) 

Dirigentes Superiores 2 40 3  60 50% 

Dirigentes Intermédios 22 352 13 208 -41% 

Médico 24 288 5 60 -79% 

Enfermeiro 195 2340 122 1464 -37% 

Técnico Superior (a) 65 780 51 612 -22% 

Técnico de Informática 8 64 8 64 0% 

Coordenador Técnico 4 36 3 27 -25% 

Assistente Técnico (b) 352 2816 275 2200 -22% 

Assistente Operacional 11 55 9 45 -18% 

Técnicos e Emergência Pré-hospitalar 938 7504 740 5920 -21% 

Auxiliar Telecomunicações de Emergência 21 168 16 128 -24% 

INEM 1.642 14.443 1.245 10.788 -25% 
(a) Inclui Técnicos Superiores, Técnicos Superiores de Saúde e Especialistas em Informática 

(b) Inclui Assistentes Técnicos back office e Assistentes Técnicos com funções no CODU  

(c) Calculo efetuado tendo em conta a ponderação atribuída a cada categoria e o nº de postos de trabalho 
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Apresenta-se, seguidamente, a justificação para o referido desvio: 

 

Dirigentes: Em 2015, foi proposta abertura de 9 procedimentos concursais para recrutamento de 

dirigentes para as unidades orgânicas constantes da Portaria nº 158/2013, de 22 de maio, e da 

Deliberação n.º 853/2012 de 29 de junho com a alteração nesta introduzida através da Deliberação n.º 

275/2015 publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 58 de 24 de março de 2015 e que se 

encontravam sem dirigente designado ou com dirigente designado em regime de substituição. Um dos 

procedimentos terminou em 2015 e ficou deserto (DEM) tendo sido solicitada a abertura de concurso 

externo ao membro do Governo responsável pela Administração Pública, dois procedimentos 

concursais terminaram em 2015 e os restantes transitaram para 2016. 

 

Médicos: Foi aberto, em 2014, um procedimento concursal de forma a preencher os três lugares não 

ocupados do mapa de pessoal do INEM. O mesmo ficou concluído em 2015 com apenas um dos postos 

ocupados (na Delegação Regional do Norte). 

 

Técnicos superiores: Foram prosseguidos, e concluídos em 2015, dois procedimentos abertos em 2014 

e aberto um novo procedimento para três técnicos superiores para o GJ o qual só terminará em 2016. 

 

Enfermeiros: Foi aberto um procedimento para preenchimento da totalidade dos postos de trabalho 

o qual só terminará em 2016. 

 

Assistentes Técnicos (onde se incluem os trabalhadores com funções de Operador do CODU): Foi 

aberto em 2015 um procedimento, para recrutamento de 70 postos de trabalho, que terminou em 

2015 com a contratação de 70 trabalhadores. 

 

Assistentes Operacionais: Não foram abertos procedimentos. 

 

Técnicos de Ambulância de Emergência Pré-hospitalar: Foi aberto um procedimento para 85 postos 

de trabalho que terminou em 2015. No entanto, não foi possível a celebração dos respetivos contratos 

já que a homologação da Ata que aprova a Lista Unitária de Ordenação Final de candidatos aprovados 

apenas ocorreu em 17 de dezembro de 2015. A ocupação dos postos de trabalho realiza-se em 2016. 

 

 

Aos 1.245 postos de trabalho ocupados a 31 de dezembro de 2015 acrescem mais 140 de médicos em 

regime de prestação de serviços no CODU. Assim, consideram-se como efetivos a 31 de dezembro de 



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 82 de 241 
 

2015, 1.385 elementos o que representa um acréscimo de 19 elementos face ao ano anterior, cujo 

valor era de 1.366. 

 

Em 2015, ingressaram (ou regressaram) no INEM 79 trabalhadores: 1 Dirigente Intermédio, 1 Médico, 

3 Enfermeiros, 5 Técnicos Superiores, 67 Assistentes Técnicos e 2 Técnicos de Emergência Pré-

hospitalar. 

 

Saíram do INEM 75 trabalhadores: 1 Dirigente Intermédio, 2 Médicos, 9 Enfermeiros, 3 Técnicos 

Superiores, 31 Assistente Técnicos e 29 Técnicos de Emergência Pré-hospitalar. 

 

O número de trabalhadores médicos em regime de prestação de serviço aumentou 6%, de 132 para 

140. 

 

Com o objetivo de combater o défice de recursos humanos existentes, decorreram em 2015, os 

seguintes procedimentos concursais4: 

 

Carreira Serviço 
N.º Postos a 

Concurso 
N.º Postos 
Ocupados 

TOTE  Delegações Regionais 70 70 

TEPH  Delegações Regionais 85 85 

Enfermeiro Delegações Regionais 80 A decorrer 

Médica (2014) Delegações regionais 3 1 

Dirigente de 1º Grau DEM 1 0 

Dirigente de 1º Grau DR 3 A decorrer 

Dirigente de 1º Grau DGRH 1 1 

Dirigente de 2º Grau GCA 1 A decorrer 

Dirigente de 2º Grau GPDRH 1 1 

Dirigente de 2º Grau GGOI 1 A decorrer 

Dirigente de 2º Grau GSTI 1 A decorrer 

Técnico/Especialista Informática GSTI 6 A decorrer 

Técnico Superior GJ 3 A decorrer 

Técnico Superior (2014) DGRH 2 2 

Técnico Superior (2014) GMC 1 1 

Técnico Superior GJ 1 A decorrer 

 

                                                           

 
4 Inclui procedimentos iniciados em 2014. 
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No Capitulo 8 “Análise das causas de incumprimento” será analisado com maior detalhe as causas para 

o défice de 25% nos Recursos Humanos. 

 

De salientar a auditoria externa para extensão do âmbito de certificação ISO 9001 no processo de 

Processamento de Vencimentos. Em abril de 2015 foi realizada auditoria interna, pelo Gabinete de 

Qualidade e, em junho, foi realizada auditoria externa, pela APCER, no contexto da Certificação ISO 

9001, mantendo-se a certificação do Processo - Processamento de Vencimentos. 

 

 

 

4.2. Recursos Materiais 

 

Durante o ano de 2015, na sequência do Plano de Reorganização dos meios de Emergência Médica, o 

INEM procedeu à abertura de novos Meios: 

• Entrada em funcionamento de 1 Ambulâncias SIV. 

• Celebração de 25 Protocolos para criação de PEM. 

 

 

4.2.1. Veículos de Emergência Médica Ativos – Ano 20155 

 

 

Ambulâncias INEM-SAE sedeadas nas Delegações Regionais 96 

Ambulâncias INEM de AEM 56 

Ambulâncias INEM de SIV 40 

 

Ambulâncias INEM sedeadas em entidades do SIEM 6 300 

VMER 42 

Motociclos de Emergência Médica 8 

Helicópteros de Emergência Médica 5 

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência 4 

Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 4 

Total 459 

                                                           

 
5 A 31/12/2015 
6 Incluem-se aqui apenas as ambulâncias propriedade do INEM cedidas a entidades (a Postos de Emergência Médica que integram o SIEM, 
mediante acordo de colaboração celebrado com o INEM). 
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Ambulâncias INEM:          396 

 

As ambulâncias INEM são ambulâncias de socorro, destinadas à estabilização e transporte de doentes 

que necessitem de assistência durante o transporte, cuja tripulação e equipamento permitem a 

aplicação de medidas de Suporte Básico de Vida. 

 

No final de 2015, os CODU dispunham de 396 ambulâncias próprias do INEM (AEM, Ambulâncias SIV 

e PEM), funcionando junto do próprio Instituto (96 das quais com tripulações profissionalizadas) e das 

associações de bombeiros e/ou núcleos da CVP. 

 

 

VMER 42 

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação é um veículo de intervenção pré-hospitalar, concebido 

para o transporte rápido de uma equipa médica para o local onde se encontra o doente. Com uma 

equipa constituída por um médico e um enfermeiro, dispõe de equipamento de Suporte Avançado de 

Vida.  

Atuando na dependência direta dos CODU, as VMER têm base hospitalar, e o seu objetivo é a 

estabilização pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente 

ou doença súbita em situações de emergência. 

 

No final de 2015, os CODU dispunham de 42 VMER, todas sedeadas em Hospitais7 e integradas nos 

respetivos Serviços de Urgência, ao abrigo de protocolos de gestão e operação conjunta. 

 

Motas de Emergência Médica (MEM)  8 

 

A Moto de Emergência Médica é um meio mais ágil, vocacionado para o trânsito citadino, que permite 

chegar rapidamente ao local onde se encontra o doente. A carga da mota inclui DAE, oxigénio, 

adjuvantes da via aérea e ventilação, equipamento para avaliação de sinais vitais e glicemia capilar, 

entre outro tipo de material, para possibilitar ao tripulante adotar as medidas iniciais necessárias à 

estabilização da vítima até que estejam reunidas as condições para o seu transporte. 

 

                                                           

 
7 Mediante protocolos celebrados com essas unidades de saúde, o INEM cede a viatura e o respetivo equipamento, competindo ao hospital 
assegurar em regime de disponibilidade permanente a tripulação. 
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No final de 2015 os CODU dispunham de 8 MEM, sedeadas em Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Lisboa, 

Matosinhos, Porto e Setúbal. 

 

Helicópteros de Emergência Médica 5 

 

Os Helicópteros de emergência médica são utilizados no transporte de doentes graves entre unidades 

de saúde ou entre o local da ocorrência e a unidade de saúde. Estão equipados com material de 

Suporte Avançado de Vida, sendo a tripulação composta por um médico, um enfermeiro e dois pilotos. 

 

Em 2015, para o serviço de helitransporte de emergência médica, os CODU utilizaram 5 aeronaves, 

sedeadas em Macedo de Cavaleiros, Santa Comba Dão, Lisboa, Beja (que a partir de Outubro de 2015 

foi reposicionado em Évora) e Loulé (das quais dois em partilha com as aeronaves do MAI), tendo ainda 

disponível uma aeronave em Ponte de Sor. 

Ambulâncias NINEM8:  37
  
  
  

Sempre que é considerado necessário, o INEM recorre a ambulâncias de outras entidades, com as 

quais não tem protocolo de colaboração, por se situarem em áreas mais próximas das ocorrências ou 

por eventual indisponibilidade de uma Ambulância de Socorro (PEM ou Reserva), designadas por 

Ambulâncias Não INEM (NINEM). 

 

OS NINEM são ambulâncias de socorro pertencentes a corpos de bombeiros, núcleos ou delegações 

da CVP, que não têm qualquer protocolo de colaboração com o INEM. 

 

  

                                                           

 
8 São ambulâncias de entidades a que se convencionou chamar «NINEM», que não são Postos PEM nem Postos Reserva e não têm 
Protocolo com o INEM. 
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4.2.2. Distribuição Geográfica dos Veículos de Emergência 

 

Distribuição territorial dos meios (Ambulâncias, VMER, Heli, UMIPE e Motociclos) acessíveis ao CODU em 2015: 

Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lisboa 89 91 90 91 91 85 89 89 91 

Porto 78 79 77 78 79 79 80 81 83 

Viseu 42 42 42 45 44 41 45 45 45 

Braga 40 44 45 45 46 43 44 44 44 

Coimbra 39 39 40 40 40 42 44 44 44 

Aveiro 34 35 35 34 35 36 37 37 36 

Setúbal 36 36 37 37 36 38 38 36 36 

Santarém 32 31 33 33 33 35 35 34 35 

Faro 26 30 35 33 34 34 34 35 36 

Leiria 30 32 32 32 32 31 31 32 32 

Vila Real 32 34 33 33 33 30 30 30 30 

Guarda 26 30 29 29 30 32 29 29 29 

Beja 19 19 19 19 19 21 22 22 21 

Bragança 17 19 18 20 21 20 20 20 20 

Viana do Castelo 15 19 19 21 21 19 20 20 20 

Portalegre 17 17 17 17 18 19 19 19 18 

Évora 16 16 16 16 16 16 16 16 17 

Castelo Branco 15 15 17 16 16 15 15 16 16 

Total Nacional 603 628 634 639 644 636 648 649 653 

 

 

 

Gráfico – Distribuição por distrito de viaturas utilizadas pelo INEM 
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Segue-se a apresentação detalhada dos veículos que asseguraram a prestação de cuidados de emergência pré-

hospitalar em cada um dos 18 Distritos de Portugal Continental. 
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Gráfico – Meios no distrito de Beja 
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       Gráfico – Meios no distrito de Bragança 
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Gráfico – Meios no distrito de Castelo Branco 
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Gráfico – Meios no distrito de Coimbra  
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Gráfico – Meios no distrito de Évora 
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Gráfico – Meios no distrito da Guarda 
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Gráfico – Meios no distrito de Leiria 
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Gráfico – Meios no distrito de Lisboa 
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Gráfico – Meios no distrito do Porto 
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Gráfico – Meios no distrito de Santarém 
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Gráfico – Meios no distrito de Setúbal 
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Gráfico – Meios no distrito de Viana do Castelo 
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Gráfico – Meios no distrito de Vila Real 
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Gráfico – Meios no distrito de Viseu 
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4.2.3. Meios de Emergência Existentes por 100 Mil Habitantes 

 

3,9 

Rácio de ambulâncias INEM9 por 100.000 habitantes 

 

5,5 

Rácio de ambulâncias por 100.000 habitantes 

 

6,5 

Rácio de viaturas de emergência por 100.000 habitantes10 

 

 

4.2.4. Veículos para Situações de Exceção – Ano 2015  

 

Meios INEM para situações de exceção 48 
 

 

 

Moto 4 x 4 4 

Ambulâncias VIP 2 

Ambulâncias 4 x 4 8 

VMER 4 x 4 13 

Viaturas de Intervenção em Catástrofe 4 

Viatura de Suporte de Logística 5 

Viaturas NRBQ 3 

Viaturas de Reboque 5 

Tratores 2 

Empilhadores 2 

 

 

                                                           

 
9 As ambulâncias consideradas são apenas as da frota própria do INEM. 
10 Este indicador expressa o nº de viaturas ativas de que o INEM pôde dispor para assegurar a prestação de serviços de emergência pré-
hospitalar à população residente no território nacional continental. 
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4.2.5. Viaturas Novas 

 

Em 2015 o INEM deu início ao procedimento para aquisição de 20 Viaturas Médicas de Emergência e 

Reanimação (VMER) com previsão de conclusão em 2016 

 

4.2.6. Aquisição de Material Informático e de Telecomunicações 

 

Durante o ano de 2015 foram adquiridos equipamentos informáticos e de telecomunicações:  

 6 Discos para servidores   

 269 Auscultadores  

 200 Computadores Desktop  

 150 Monitores 

 200 Teclados 

 200 Ratos   

 130 Equipamentos rádios 

 125 Telefones   

 

Foram realizadas 4.185 intervenções técnicas para resolução de anomalias e apoio aos colaboradores 

em todos os sistemas de informação e tecnologias (Informática - software e hardware, comunicações 

rádio e telefónicas e rede elétrica). 

Foram, ainda, realizadas 168 manutenções preventivas á rede elétrica 

 

 

 

4.3. Recursos Financeiros 

 

O orçamento do INEM foi executado à luz dos princípios e regras orçamentais, designadamente no 

cumprimento rigoroso do princípio da estabilidade orçamental e na adoção de procedimentos que 

visassem a promoção da economia, eficiência e eficácia na utilização dos recursos concedidos ao INEM. 

 

Os recursos financeiros estimados e realizados, em 2015, apresentam-se na seguinte tabela11: 

 

                                                           

 
11 Para um maior detalhe deverá ser consultado o Capítulo 13 do presente documento. 



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 95 de 241 
 

Orçamento 
Orçamento  
Corrigido 

Orçamento 
Realizado 

Desvio 

Funcionamento 59.047.552,00 44.227.931,20 -25% 

Transferências 41.159.198,04 36.142.883,35 -12% 

Outros 12.972.907,00 5.143.061,48 -60% 

INEM 113.179.657,04 85.513.876,03 - 24% 
 

 

Os recursos financeiros do INEM provêm na sua maioria da cobrança de 2,5% dos prémios ou 

contribuições, relativos a contratos de seguros em caso de morte, do ramo «Vida» e respetivas 

coberturas complementares, e contratos de seguros dos ramos «Doença», «Acidentes», «Veículos 

terrestres» e «Responsabilidade civil de veículos terrestres a motor», celebrados por entidades 

sediadas ou residentes no continente. Para além destes, fazem parte do financiamento do INEM saldos 

de gerências anteriores, verbas provenientes do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), de formação cofinanciada, juros de instituições bancárias e outras 

receitas pela prestação de serviços (como por exemplo, participação em eventos, cursos de formação, 

transporte de órgãos e alvarás). 

 

Através da análise dos rácios financeiros é possível concluir que o INEM, em termos de liquidez geral 

e imediata, apresenta uma maior capacidade para satisfazer as suas obrigações a curto prazo. Verifica-

se ainda que, o valor dos ativos líquidos e dos fundos próprios do INEM são por si suficientes para 

cobrir todas as suas dívidas, que são essencialmente de curto prazo e que, em termos de autonomia 

financeira, o INEM apresenta um bom grau de autonomia financeira, pela considerável 

representatividade dos seus fundos próprios. 

 

Tal como se tem verificado nos últimos anos, no que se refere à receita, fez-se um grande esforço, 

junto dos devedores, para receber os valores em dívida de anos anteriores. No lado da despesa, com 

o incremento da receita, foi possível aumentar os fornecimentos e serviços externos, os custos com o 

pessoal e as transferências correntes concedidas e prestações sociais, no âmbito das parcerias 

estabelecidas com as diferentes entidades do SIEM, prestando melhores cuidados de saúde. 

 
Maior detalhe desta informação é prestada no Capitulo 13 
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5. Sistema de Gestão de Qualidade do INEM  

 

A qualidade é um requisito fundamental de qualquer instituição, devendo ser entendida como um 

instrumento de gestão estratégico e indispensável para a tomada de decisão. 

É o Gabinete de Qualidade (GQ) do INEM que assegura o apoio ao conselho diretivo na definição da 

política da qualidade, garantindo a difusão da mesma e promovendo o cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis. 

 
No presente capítulo descrevem-se as atividades desenvolvidas nesta área, onde se destacam: o 

Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão de Risco, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 

no Trabalho, Sistema de Gestão Ambiental, Sistema de Gestão da Segurança do Doente, Programa de 

Acreditação, Programa de Auditorias e o Sistema de Notificação. 

 
 
Sistema de Gestão da Qualidade 
 
De acordo com os requisitos da Norma NP EN ISO 9001 foram trabalhados os seguintes temas: 

 Política Integrada Qualidade, Ambiente e Segurança; 

 Objetivos da Qualidade; 

 Processos do Sistema; 

 Auditorias; 

 Ações corretivas e ações preventivas;  

 Revisão pela gestão;  

 

Política Integrada Qualidade, Ambiente e Segurança 

A política da qualidade foi revista de modo a evidenciar que a gestão de topo assume a Política 

Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança do INEM como vetor estruturante da estratégia da 

organização. 

Durante o ano de 2015, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Revisão da Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança.  

 Definidos e monitorizados os objetivos da Qualidade;  

 Realizada auditoria interna ao sistema de gestão; 

 Realizado acompanhamento das fichas de não conformidade e das oportunidades de 

melhoria; 

 Elaborado relatório de desempenho semestral e anual;  

 Realizada Revisão pela gestão anual; 
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 Realizado acompanhamento da auditoria externa realizada pela APCER;  

 Foi obtida a certificação ISO 9001 do sistema de gestão para os âmbitos definidos; 

 Foi elaborado e aprovado pelo CD o Plano Estratégico do Gabinete de Qualidade 2016-

2018.  

 
 
Sistema de Gestão de Risco  
 
No último trimestre de 2015 iniciou-se a implementação do Sistema de Gestão de Risco tendo por base 

a norma ISO 31000, com a criação de atividades coordenadas para dirigir e controlar a organização no 

que respeita ao risco.  

 
A política de gestão de risco constitui o compromisso da gestão de topo com um conjunto de princípios 

e procedimentos que proporcionam uma atuação pró-ativa na identificação, análise, avaliação e 

monitorização contínua dos riscos inerentes às diferentes áreas, de forma a minimizar ameaças e 

incertezas, com o objetivo de criar novas oportunidades e de gerar valor a todas as partes interessadas. 

Deve estar integrada em todos os processos e práticas da organização para que possa ser eficaz e 

eficiente. 

De modo a concretizar esta política, foram definidos como objetivos: 

 Envolver todos os níveis da organização e os respetivos trabalhadores;  

 Uniformizar conceitos e práticas;  

 Fornecer um fluxo dinâmico e eficiente de informação para a tomada de decisão 

 

O processo de gestão de riscos do INEM foi definido com base no Processo de Gestão de Riscos 

sugerido pela norma ISO31000 (Gestão do risco). 

Para o sucesso desta atividade será adotado um método de monitorização periódica da gestão de 

riscos, avaliando a eficácia dos objetivos traçados e identificando eventuais falhas nos planos de ação 

elaborados. 

 

 

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho  

A implementação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho pretende criar um conjunto 

de intervenções que objetivam o controlo dos riscos profissionais e a promoção da segurança e saúde 

dos trabalhadores da organização ou outros visitantes ou qualquer outro individuo no local de 

trabalho. 
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Este Sistema tem por base a Norma NP 4397 (Implementação de Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde no Trabalho). 

De acordo com os requisitos da OSHAS 18001 (Occupational health and safety management systems) 

e NP 4397, identificam-se as atividades que foram desenvolvidas nesta área: 

 Revista a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos das categorias profissionais 

 Elaborado plano de ação para o ano 2015. 

 Elaborados os manuais de boas práticas para escritórios, armazéns e meios; 

 Elaboradas fichas de segurança para armazéns; 

 Elaborado folheto e cartaz de sensibilização e plano de formação para elementos das Logísticas 

nos armazéns; 

 Elaborado cartaz de sensibilização para política 5’s (KAIZEN) 

 Elaborado plano de manutenções dos equipamentos dos edifícios e realizado o respetivo 

acompanhamento do cumprimento. 

 Elaborado plano de manutenção e revisão dos equipamentos do Sistema de Combate a 

Incêndios e Emergência e realizado respetivo acompanhamento do cumprimento. 

 Realizadas auditorias internas aos edifícios e armazéns central e regionais com identificação 

de áreas de melhoria. 

 Realizado acompanhamento da identificação de perigos e riscos, medições dos níveis de 

temperatura, de ruído e de CO2, nos edifícios do INEM, efetuadas por entidade externa 

contratada. 

 

Encontra-se contemplado para a Segurança: 

 Prevenir, controlar e monitorizar a ocorrência de acidentes e incidentes, com o objetivo de 

melhorar as condições de trabalho e manter elevados padrões de desempenho;  

 Envolver as partes interessadas na participação e consulta no âmbito da Segurança;  

 

 

Sistema de Gestão Ambiental  

As expectativas da sociedade relativamente ao desenvolvimento sustentável, transparência e 

responsabilização têm evoluído no contexto de uma legislação cada vez mais restritiva e de crescentes 

pressões sobre o ambiente resultantes da poluição, da utilização ineficiente de recursos, da gestão 

inadequada de resíduos, das alterações climáticas, da degradação dos ecossistemas e da perda de 

biodiversidade. 
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Iniciou-se assim, em 2015, uma abordagem sistemática relativamente à gestão ambiental através da 

implementação do Sistema de Gestão Ambiental, com o objetivo de contribuir para o pilar ambiental 

da sustentabilidade. 

NP EN ISO 14001 (Sistemas de Gestão Ambiental). 

De acordo com os requisitos da referida Norma, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Publicação de dois cartazes de sensibilização sobre: Dia Mundial Ambiente e Valorização de 

Toners;  

 Recolha e envio para valorização de 315 kg de Pilhas e Baterias; 

 Recolha e envio para valorização de 41 kg de Toners (fora do programa de manutenção de 

impressoras); 

 Redução de 8% na produção de resíduos hospitalares Grupo III face ao ano 2014; 

 Redução de 80% na produção de resíduos hospitalares Grupo IV face ao ano de 2014; 

 Realização de formação de qualificação de auditor interno ISO 14001:2015 de um elemento 

do Gabinete de Qualidade; 

 Revisão dos Aspetos Ambientais e Impactes Ambientais do Instituto. 

 Atualização e registo na plataforma Siliamb, da APA, de toda a informação relacionada com os 

estabelecimentos do INEM definidos como pontos de recolha de resíduos hospitalares. 

 Acompanhamento e envio de informação relacionada com consumo de água, gás e 

eletricidade dos edifícios, trimestralmente, para a ACSS, no âmbito do Plano de Baixo Carbono. 

 

De referir que encontra-se contemplado para o Ambiente os seguintes aspetos: 

 Minimizar os impactos ambientais decorrentes das suas atividades, promovendo a utilização 

racional dos recursos naturais e prevenindo a poluição. 

 Envolver as partes interessadas na participação e consulta no âmbito do Ambiente. 

 

 

Sistema de Gestão da Segurança do Doente  

Em 2015, foi iniciada a implementação do Sistema de Gestão da Segurança do Doente com base no 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015/2020, publicado na 2ª série parte C de 10 de 

fevereiro de 2015, no D.R. por despacho nº 1400-A/2015. 

 Criaram-se várias atividades, sobretudo formativas, com vista ao controlo dos riscos da segurança do 

doente.  

Foram desenvolvidas as seguintes ações:  

 Reuniões trimestrais da Comissão da Segurança do Doente (que integra uma equipa 

multidisciplinar de profissionais das diferentes Delegações Regionais e coordenado pela 
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Direção de Enfermagem e pelo GQ), para definição de estratégias para a Segurança do Doente 

e Controlo de Infeção no pré-hospitalar. 

 Elaboração de Manuais sobre Segurança do Doente e Controlo de Infeção e do Produto 

pedagógico “Formação contínua sobre Segurança do Doente e Controlo de Infeção”. 

 Elaborados diapositivos para formação sobre os seguintes temas: Identificação do doente, 

Comunicação, Quedas e lesões, Utilização de medicamentos, Controlo de infeção e Notificação 

de Incidentes. 

 No último trimestre de 2015 foi ministrada formação destinada aos operacionais (11 sessões 

de formação nas Delegações Regionais) no âmbito da Segurança do Doente e Controlo de 

Infeção, num total de 96 horas de formação a 170 formandos. 

 Participação na newsletter do INEM “Nós INEM” com artigos no âmbito da Segurança do 

Doente; 

 Elaborada a Instrução de Trabalho sobre medicamentos LASA (de acordo com a Norma da DGS 

nº020/2014 – Medicamentos com nome ortográfico, fonético ou aspeto semelhante). 

 Elaborada uma Lista de desinfetantes em articulação com a Unidade Pré-Hospitalar de Serviços 

Farmacêuticos. 

 
 
Programa de Acreditação.  

No que respeita ao Programa da Acreditação foram desenvolvidas as seguintes ações:  

• Reuniões pontuais com elementos das Delegações Regionais de ligação como GQ; 

• Auditorias internas nas Delegações Regionais que incluíram revisão documental, entrevistas 

aos profissionais, visitas aos CODU, aos diferentes tipos de meios e às bases; 

• Elaboração de relatórios e apresentadas propostas de planos de intervenção dirigidas a cada 

Delegação Regional; 

 Realizada a verificação da informação colocada nos standards na plataforma@Qredita. 

 
 
Programa de Auditorias  

No âmbito do programa de auditorias, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

• Elaboração e aprovado pelo Conselho Diretivo do IENM o programa de auditorias do INEM.  

• Realizadas, 1.843 auditorias no ano 2015 em diversa áreas como: SGQ, Acreditação 

CODU/Meios, AEM/MEM/SHEM, CODU, SST e Ambiente (edifícios), Plano de riscos de 

corrupções e infrações conexas, Armazéns. 
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Sistema de Notificações  

Através do Sistema de notificações de incidentes e acidentes (NINCA), foram realizadas as seguintes 

atividades: 

• Analisadas 225 notificações registadas no ano 2015, no sistema NINCA. 

• Uniformizada a classificação dos incidentes de segurança do profissional de acordo com a 

nomenclatura da Organização Mundial do Trabalho. 

• Parametrizada a plataforma HER+ (gestão de risco). Uma vez que este início ocorreu apenas 

em Dezembro de 2015, não existem registos significativos. Com a introdução desta 

plataforma, e as respetivas parametrizações, o sistema de notificações passará a ser único, 

integrando todos os registos. 

• Iniciada a implementação da plataforma de gestão de auditorias (GA).  

 Foram, ainda, desenvolvidas atividades em articulação com os restantes serviços 

designadamente a participação no Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do INEM, 

com o GPCG; participação na revisão do processo da gestão das reclamações, com o GMC a 

implementação da ISO 27001 – Sistema de Gestão da Segurança da Informação, com o GSTI; 

e a aquisição de equipamento diverso para as bases dos meios de emergência médica, em 

articulação com o GGCCP;  

 

 

5.1. Apreciação dos Utentes aos Serviços Prestados e Informação 

Divulgada 

 

 

Em 2015, a relação entre o INEM e os Utentes/Público encontra-se patente nos resultados apurados 

através dos inquéritos/questionários de satisfação, bem como na comunicação, em todas as suas 

vertentes, que foi utilizada no sentido de fazer chegar, de forma célere e abrangente, a máxima 

informação possível à população em geral, ensinando-a a atuar e capacitando-a para uma autogestão 

eficaz da sua saúde.    

 

Quanto aos questionários de satisfação, em 2015 foram realizados numa base mensal, inquéritos que 

se destinaram a conhecer a satisfação dos utentes e a proceder à sua monitorização em relação à 

atividade do INEM. O resultado apurado foi bastante satisfatório conforme se pode comprovar: 

O nível de satisfação mantém-se na ordem dos 90% dos utentes entre o Excelente e o Satisfeito, o que 

é demonstrativo do trabalho de excelência que tem vindo a ser desenvolvido pelo INEM. 
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Item Excelente 
Muito 

Satisfeito 
Satisfeito Insatisfeito 

Muito 
insatisfeito 

Não sabe/não 
aplicável 

Total 

Atenção e disponibilidade 
demonstradas pelo 

operador que atendeu a 
chamada 

55,7% 26,7% 7,1% 1,0% 0,4% 9,2% 100,0% 

Competência e 
profissionalismo da 
equipa que assistiu 

64,9% 21,5% 3,3% 0,3% 0,1% 9,9% 100,0% 

Competência e 
profissionalismo do 

operador que atendeu a 
chamada 

58,5% 25,3% 5,2% 0,7% 0,4% 9,9% 100,0% 

Desempenho global da 
equipa que assistiu 

66,6% 21,2% 2,7% 0,1% 0,1% 9,2% 100,0% 

Desempenho global do 
operador que atendeu 

56,9% 27,5% 4,6% 1,1% 0,5% 9,4% 100,0% 

Grau de satisfação global 
com o serviço prestado 

pelo INEM 
63,8% 28,2% 4,8% 0,4% 0,4% 2,5% 100,0% 

Simpatia, disponibilidade 
e respeito pelos direitos 

da pessoa assistida 
66,7% 19,8% 3,7% 0,5% 0,1% 9,1% 100,0% 

 

 

 

6.  Marketing e Comunicação do INEM 

 

Durante o ano de 2015, as atividades desenvolvidas na área do marketing e comunicação refletem um 

aumento de produtividade, muito especialmente na área da produção de conteúdos e de maior 

interação com os públicos quer interno quer externo. 

 

Esse aumento de produtividade na elaboração de conteúdos deve ser avaliado e analisado como um 

nítido esforço de o INEM poder, e querer, estar mais presente e mediatizado em certos aspetos que a 

Instituição considera serem portadores de valores e modus operandi positivos. No entanto, é de 

referenciar que 2015 pode ser considerado como um ano atípico devido a um continuado ambiente 

de instabilidade interna, que se refletiu externamente e que levou ao exercício de uma “comunicação 

de crise” continuada em que cresceram, exponencialmente, as respostas a todos os órgãos de 

comunicação social que, diariamente, solicitavam esclarecimentos sobre questões das mais diversas 

áreas de atuação desta Instituição.  

 

O crescimento na área do atendimento a solicitações da Comunicação Social veio perturbar e 

sobrecarregar outras, nomeadamente a das resposta a queixas e reclamações recebidas, provocando 
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um maior espaço de tempo entre a chegada da reclamação e o envio de resposta à mesma, apesar de 

o número de reclamações ter diminuído, conforme pode ser verificado adiante. 

 

Entre março e outubro de 2015, foi executado um Plano de Comunicação de Crise. A sua 

operacionalidade resultou de uma análise detalhada da situação geral e, depois, análise de cada 

evento, a fim de classificá-lo com a maior precisão possível, adequando o processo de resposta. 

Os cenários de crise possuem alta complexidade e impacto, gerando muito esforço para a sua resposta 

e solução. Muitas vezes acontecem explorando as exposições ou vulnerabilidades das organizações. 

Neste caso específico, o Plano de Comunicação de Crise incidiu sobre a vulnerabilidade de um dos 

elementos do Conselho Diretivo (o Presidente, à data).  

Tendo em consideração que, apesar de terem sido detetados os principais alvos de interesse da CS, 

foram sempre surgindo outros pequenos eventos, decorrentes do dia-a-dia, que, quando combinados 

com os primeiros, dificultaram os tempos de resposta.  

 

Ainda de destacar outra atividade desenvolvida, designadamente informação divulgada pelo INEM 

e que permitiu melhorar o conhecimento dos utentes sobre o funcionamento da emergência médica: 

 

 Atividade de assessoria de imprensa 

Para divulgação da atividade do Instituto e dando resposta às solicitações dos órgãos de comunicação 

social, foram elaboradas e divulgadas 60 Informações à Comunicação Social sobre a atividade do 

Instituto, mais vinte e nove do que no ano anterior. Estas informações foram enviados a todos os 

órgãos de comunicação social da base de dados do INEM e publicadas no site do INEM na Internet.  

 

 Resposta a solicitações específicas de órgãos de comunicação social  

Em 2015 foram recebidas 444 solicitações de informação/colaboração por parte de órgãos de 

comunicação social. Na leitura e interpretação destes números deve ser tida em conta a situação de 

crise já referida anteriormente e que exigiu um maior rigor na elaboração dos conteúdos e uma maior 

diversidade na recolha de informação nos diversos serviços, gabinetes, unidades e departamentos do 

INEM. 

 

 Monitorização e difusão interna das notícias sobre a atividade do INEM 

Ao longo de todo o ano de 2015 procedeu-se à escolha, registo e divulgação de todas as notícias sobre 

a atividade do INEM, através da utilização diária do serviço de Media Clipping fornecido pela empresa 

CISION e foram inseridas na intranet do INEM as notícias mais relevantes. 
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Diariamente foi selecionado e enviado, via email, o conjunto das notícias recolhidas para os dirigentes 

e responsáveis dos Departamentos, Delegações Regionais, Gabinetes e outros serviços do INEM.  

 

Em 2015 foram monitorizadas 125.422 notícias nos vários meios de Comunicação Social, tendo em 

consideração o enquadramento do perfil noticioso definido pelo INEM, o qual inclui, genericamente, 

o setor da saúde e da administração pública. 

 

Ao longo de 2015 foram publicadas 19.203 notícias com a referência “INEM”, das quais 5.363 na 

imprensa escrita, 3.819 na televisão, 426 na rádio e 9.595 na internet.  

 
 
Sítio do INEM na Internet: 

O número de visitas foi de 595.193, mais duzentas e noventa e cinco mil do que no ano transato cujo 

número foi de 300.149.  

 

Ao longo do ano de 2015, o GMC produziu e colocou on-line 43 novos destaques informativos. Estes 

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

informações úteis para os visitantes do site. 

 

 

Mensagens recebidas via e-mail: 

Em 2015 o GMC respondeu a 3.422 mensagens de correio eletrónico remetidas ao Instituto. O número 

de respostas aumentou em 1.738 respostas. 

 
As mensagens, enviadas para o endereço geral do INEM, abordaram temas diversos como emprego, 

formação, estágios, reclamações, agradecimentos, questões gerais, entre etc. e o GMC dá resposta a 

todas as mensagens que se inserem no seu âmbito de atuação e remete as restantes para os Serviços, 

Unidades, Gabinetes ou Departamentos aos quais as mesmas dizem respeito. 

 

 
INEM no Facebook 

A partir de maio de 2015, o GMC implementou uma nova estratégia de comunicação na página 

institucional do Facebook, procurando dar mais ênfase aos conteúdos formativos e de informação 

sobre o INEM enquanto instituição pública. Tal facto, prova-se agora, teve um impacto positivo se 

tivermos em conta o aumento do número de seguidores, relativamente a 2014. 
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Esta página contava no dia 31 de dezembro de 2015 com 293.824 seguidores. Um acréscimo de 35.320 

pois, a 31 de dezembro de 2014, seguindo estatísticas do Facebook, a página oficial do INEM nesta 

rede social contava com 258.504 seguidores.  

Pode assim concluir-se que, em média, por mês, a página institucional do INEM no Facebook teve um 

aumento de 294 seguidores e, em média, por dia, mais 97 seguidores para além dos já existentes. 

 

Durante o ano de 2015 foram inseridos 532 novos conteúdos na página institucional do INEM no 

Facebook. 

 

INEM no Twitter 

A página do INEM no Twitter tinha no final de 2015, 2.002 seguidores. Mais 502 seguidores do que 

em 2014. Em 2015 foram inseridos 532 novos conteúdos na página oficial do INEM no Twitter, mais 

308 do que no ano anterior. 

O Twitter, em 2015, teve 2.335 visitas e 582 tweets. 

 

INEM no Instagram 

No decorrer do ano de 2015 foram colocadas 47 publicações/fotografias. O Instagram do INEM 

contava com 1.987 seguidores à data de 31 de dezembro de 2015, mais 1087 do que no dia 31 de 

dezembro de 2014. 

 

INEM no Youtube 

Neste site de partilha de conteúdos em formato digital, e ao longo do ano de 2015, o INEM apenas 

disponibilizou um conteúdo novo no seu canal INEMVIDEOS. Esse e os outros vídeos já inseridos em 

anos anteriores tiveram 323.575 visualizações e a página recebeu 1.455 novos subscritores.  

Os nossos vídeos foram objeto de 1.648 partilhas. 

Os utentes do INEM Youtube visionaram os vídeos INEM durante 345.097 minutos. 

 
INEM TV 

Em 2015, e na sequência da informação inserida no INEM no Youtube, o INEM TV disponibilizou apenas 

um novo conteúdo em vídeo: “INEM realiza parto em ambulância: feliz dia do Pai”. 

O INEM TV é um canal de televisão online que visa difundir informação sobre o INEM e a emergência 

médica. 
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“INEM Digital” 

Em 2015 foram editados e enviados 33 “INEM Digital”. Esta publicação em formato eletrónico visava 

disponibilizar informação útil aos cidadãos sobre a emergência médica e sobre o setor da saúde. Em 

agosto este formato foi descontinuado. 

 
Parcerias com órgãos de comunicação social 

O INEM tem parcerias com alguns órgãos de comunicação social a que se tem vindo a dar continuidade 

desde 2013. Estas parcerias dão ao INEM a possibilidade de publicação de textos relacionados com a 

emergência médica e com a atividade do Instituto. Apresentam-se os órgãos de Comunicação Social e 

o número de conteúdos elaborados para os mesmos por este Gabinete. 

 

 Correio da Manhã – 50 textos na rubrica semanal “Primeiros Socorros” 

 Grupo Diário de Coimbra (engloba os jornais Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de 

Aveiro e Diário de Viseu) – 51 textos na rubrica semanal “Alerta INEM” 

 Revista Maria – 39 artigos na rubrica quinzenal “SOS Maria” 

 Grupo Auchan – 8 artigos na Revista Saúde e Bem-estar – publicação trimestral 

 

Pedidos de documentação/bibliografia 

Em 2015 registaram-se 61 pedidos de artigos científicos. Destes, 12 foram pedidos internos e 49 

externos, sendo que, destes últimos, 44 são oriundos de outras bibliotecas e 5 de particulares.  

 

Divulgação de artigos científicos 

Em 2015, por indicação do Conselho Diretivo vigente, o Centro de Documentação e Biblioteca diminuiu 

a sua atividade de divulgação de artigos científicos com o objetivo de promover a disseminação de 

conhecimento, tendo sido divulgado apenas um artigo. 

O resumo destes artigos é elaborado pelo Centro de Documentação e Biblioteca do INEM, sendo 

divulgados para uma base de dados composta por profissionais dos meios de emergência do Instituto 

que mostram interesse em receber esta informação. 

 
 Comunicação interna 

 

“NÓS” – newsletter interna 

Iniciou-se, no mês de setembro de 2015, a produção, edição e divulgação por todos os profissionais do 

INEM e colaboradores da newsletter interna, em formato digital, com o título “NÓS” que tem por 

objetivo levar conteúdos relevantes aos profissionais, de forma a atingir todos públicos do INEM e 
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estabelecer um canal que possibilite o contato e uma interação cada vez maior entre a instituição e o 

colaborador. 

 

A NÓS oferece conteúdos que aproximam os colaboradores através da história da instituição, dos 

eventos atuais e do conhecimento de todas, ou quase todas, as mudanças que têm lugar na Instituição 

e dá voz aos trabalhadores através de vários tipos de colaborações que os mesmos são incentivados a 

enviar. A NÓS é o primeiro elemento de comunicação interna, pensada também como uma ferramenta 

que possibilita a aproximação e contato direto mesmo entre setores diferentes, além de permitir que 

se saiba de quase tudo o que acontece na empresa sem, necessariamente, precisar de sair do posto 

de trabalho. 

Foram publicadas 4 edições da “NÓS” nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. 

 
Mensagem do Presidente aos Colaboradores 

Tendo como objetivo principal o esclarecimento e a motivação de todos/as os/as profissionais, bem 

como informações úteis sobre as grandes decisões estratégicas do Instituto, o balanço dos resultados 

alcançados e o planeamento de atividades a serem desenvolvidas foram divulgadas 9 Mensagens dos 

Presidentes do INEM dirigidas aos colaboradores no ano de 2015. 

 

Mensagens Informativas aos Colaboradores do INEM 

São mensagens internas divulgadas a todos os colaboradores do Instituto e que podem abordar as 

mais variadas temáticas desde informar os colaboradores sobre formações nas mais variadas áreas, 

dar conta de marcos importantes alcançados pelo Instituto, conhecimento de deliberações do 

Conselho Diretivo, ou outros temas que se considere terem interesse para o universo de 

colaboradores. 

Foram divulgadas 52 mensagens ao longo do ano de 2015. 

 

Placas informativas nos elevadores dos edifícios do INEM: sede e delegações regionais 

Com o objetivo de difundir diversas mensagens quer aos colaboradores quer aos visitantes do edifício-

Sede e Delegações Regionais do INEM, o GMC assegurou, no ano de 2015, a produção e colocação de 

2 novos placards informativos nos elevadores das suas instalações.  

 

Design de conteúdos 

Ao longo de 2015, o GMC colaborou na elaboração de 105 trabalhos de design, mais 3 do que no ano 

transato.   
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 Gestão das reclamações, controlando o processo desde a entrada da reclamação até à 

respetiva resposta e suas eventuais implicações disciplinares 

 

É, de novo, necessário salientar que o ano de 2015 poderá ser considerado atípico devido a um 

continuado, e já anteriormente referido, ambiente de instabilidade interna, que se refletiu 

externamente, e que levou ao exercício de uma “comunicação de crise” continuada em que cresceram, 

exponencialmente, as respostas, mais extensas e elaboradas, a todos os órgãos de comunicação social 

que, diariamente, solicitavam esclarecimentos sobre questões das mais diversas áreas de atuação 

desta Instituição. Esse crescimento na área do atendimento a solicitações da CS veio perturbar e 

sobrecarregar outras, nomeadamente a das resposta a queixas e reclamações recebidas, provocando 

o aumento do número de dias para o envio de resposta, apesar de o número de reclamações ter 

diminuído.  

 

Total das reclamações recebidas: 325 

Média de dias de resposta: 33 dias 

 

Motivos para as reclamações: 
 

 Comportamento dos profissionais - 120 
 

 Demora na assistência – 40 
 

 Demora na resposta – 1 
 

 Falta de assistência – 79 
 

 Falta de atendimento – 20 
 

 Qualidade da assistência – 41 
 

 Outros – 58 
 

De referir que, uma mesma reclamação pode conter mais do que um motivo, pelo que os itens 

“Número de Reclamações Recebidas” e “Motivo da Reclamação” podem não ser coincidentes em 

termos numéricos. 

 
Tipo de reclamante: 

 SIEM – 40 

 Utente – 285 
 
Análise ao conteúdo das reclamações:  

 Reclamações fundamentadas - 39 

 Reclamações não fundamentadas - 195 

 Inconclusivas - 72 

 Não aplicável - 53, quando a reclamação é sobre outras entidades – Central 112, por ex. 
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De referir que face ao número de chamadas atendidas (1.302.958), o número de reclamações (325) é 

pouco representativa, representado 0.02%. O mesmo acontece face ao número total de acionamentos. 

 
 Agradecimentos expressos: 

 
O INEM recebeu, ao longo do ano de 2015, 96 agradecimentos pelos serviços prestados tendo sido 

enviada de resposta ao autor do agradecimento. Estes agradecimentos foram divulgados pelos 

elementos intervenientes na ocorrência e pelos colaboradores do Instituto. Alguns foram também 

selecionados para publicitação externa e interna 

 
Face a todos os itens e resultados apresentados concluímos que foram cumpridos cabalmente todas 

as funções atribuídas esta área, sendo demonstrativa a elevada capacidade de resposta e proatividade 

na procura de soluções e propostas. 

 

Atendendo à já referida situação de comunicação de crise, o facto de a Instituição ter sido menos 

noticiada na CS poderá indiciar a capacidade de controlo mediático da crise. O aumento da procura de 

informação prestada pela Instituição nas redes sociais e no seu próprio site também leva a que 

possamos concluir que existiu uma preocupação concreta da população em recolher informação da 

fonte direta (o INEM), o que ajudou a reduzir o impacto de notícias de caráter menos positivo 

divulgadas pelos media. 

 

 

 

125.422 – 15,5% 

Notícias c/referência ao INEM 
 

692 + 87,5% 

Conteúdos produzidos pela Instituição para redes sociais 
 

297.813 + 14,1% 

Seguidores nas redes sociais 
 

595.193 + 98,3% 

Visitas site INEM 
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7.  Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

 
O INEM não dispõe de uma estrutura orgânica interna com funções ou atribuições equiparáveis a um 

serviço de auditoria interna que assegure o sistema de controlo interno. No entanto, são realizadas 

auditorias internas, pelo Gabinete de Qualidade do INEM, no âmbito dos vários processos que devem 

ser auditados. 

 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do 
sistema de controlo interno? 

X   SCI na AP, POCP 

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a 
legalidade, regularidade e boa gestão? 

X   
Realizada pelo Fiscal Único e pelos 

Serviços do INEM designadamente 

GPCG, GQ, DGF 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a 
habilitação necessária para o exercício da função? 

X   
Têm competências informais 

necessárias e suficientes para o 

desempenho desta atividade 

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que 
regem o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, carta do 
utente, princípios de bom governo)? 

X   

Através dos documentos “Código de 

ética”, “Guia de acolhido do 

profissional”, “Carta de direitos e 

deveres”, “Compromisso de 

confidencialidade dos dados 

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a 
adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas? 

X   
Plano de Formação Emergência Médica 

e Plano de Formação contínuo de 

Carácter Geral 

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos 
regulares entre a direção e os dirigentes das unidades orgânicas? 

X   Reuniões Internas Periódicas 

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo? X   
Auditorias Externas – Certificações, IGF, 

TC, IGAS 

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 
definidas legalmente? 

X   Lei orgânica e estatutos 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de 
acordo com o SIADAP 2 e 3? 

X   40% 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma ação de formação? 

X   58 % 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X   
Quer na área operacional que de 

backoffice  

3.2 A competência para autorização da despesa está claramente 
definida e formalizada? 

X    

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X    

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre 
trabalhadores? 

  X  

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, 
conferências e controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X    

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

X   
Fluxos dos processos de certificação ISO  
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3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de 
forma a evitar redundâncias? 

X   
Aplicação SGP (Sistema de Gestão de 

Processos) 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas? 

X    

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas 
é executado e monitorizado? 

X   Anualmente 

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento 
de dados, nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão 
documental e tesouraria? 

X   Navision e SGP 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o 
cruzamento de informação? 

X   Com necessidade de melhoramento 

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a 
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? 

 X  

São os vários Serviços do INEM e o 

GPCG (consumidoras de informação) 

que verificam a oportunidade e a 

utilidade dos outputs dos SI 

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada 
nos processos de decisão? 

X   
O GPCG do INEM utiliza a informação 

para processos de decisão do CD  

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de 
terceiros a informação ou ativos do serviço? 

X   O INEM está a melhorar estes processos  

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente 
salvaguardada (existência de backups)?  

X   Sim, existem Backups 

4.7 A segurança na troca de informações e software está 
garantida?  

X   
Protocolos e encriptação de dados em 

fase de implementação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 112 de 241 
 

8.  Análise das Causas de Incumprimento 

 

O QUAR INEM 2015 continha 16 indicadores tendo sido todos atingidos/superados não se tendo 

registado nenhum incumprimento 

 

No que se refere ao desvio (25%) do número de Recursos Humanos previstos no QUAR INEM 2015, e 

abaixo identificados, importa referir que foram desenvolvidos esforços para colmatar o deficit de 

Recursos Humanos através da abertura de procedimentos concursais conforme se identifica 

 

RECURSOS HUMANOS - 2015 
 

DESIGNAÇÃO 
EFETIVOS 

(P) 
31-12-2015 

EFETIVOS 
(R) 

31-12-2015 
PONTUAÇÃO 

RH 
PLANEADOS 

RH 
REALIZADOS 

DESVIO 
DESVIO 
em % 

Dirigentes - 
Direção Superior 

2 3 * 20 40 60 20 50% 

Dirigentes - 
Direção 
Intermédia (1ª e 
2ª) e Chefes de 
Equipa 

22 13 16 352 208 -144 -41% 

Técnicos 
Superiores (inclui 
Especialistas de 
Informática) 

65 51 12 780 612 -168 -22% 

Coordenadores 
Técnicos (inclui 
Chefes de Secção) 

4 3 9 36 27 -9 -25% 

Técnicos de 
Informática 

8 8 8 64 64 0 0% 

Assistentes 
Técnicos (inclui AT 
com funções de 
Operacionais do 
CODU) 

352 275 8 2.816 2200 -616 -22% 

Assistentes 
Operacionais 

11 9 5 55 45 -10 -18% 

Outros, 
especifique 

- - - - - - - 

* Médicos 24 5 12 288 60 -228 -79% 

* Enfermeiros 195 122 12 2.340 1464 -876 -37% 

* Técnicos de 
Emergência Pré-
hospitalar 

938 740 8 7.504 5920 -1584 -21% 

* Auxiliar de 
Telecomunicações 
de Emergência  

21 16 8 168 128 -40 -24% 

Totais 1.642 1.245   14.443 10.788 -3.655 -25% 
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Dirigentes: Foi proposta abertura, em 2015, de nove procedimentos concursais para recrutamento de 

dirigentes, para a maior parte das unidades orgânicas constantes da Portaria nº 158/2013, de 22 de 

maio. No entanto apenas foram concluídos, nesse ano, três procedimentos concursais, resultando no 

preenchimento dos lugares postos a concurso. Os restantes seis concursos foram concluidos em 2016.  

 

Técnicos Superiores: Foi aberto em 2015 um procedimento para três técnicos superiores, estando em 

curso. E foi concluído em 2015 um procedimento concursal (iniciado em 2014) para preenchimento de 

três lugares postos a concurso. 

 

Técnicos de Informática: Foi aberto um procedimento para quatro técnicos de informática, estando 

em curso. 

Especialista de Informática: Foi aberto um procedimento para dois especialistas de informática, 

estando em curso. 

 

Médicos: Foi aberto (ainda em 2014) um procedimento concursal de forma a preencher os lugares não 

ocupados do mapa de pessoal do INEM, para 3 postos de trabalho. O procedimento concursal foi 

concluído em 2015, resultando no preenchimento de um posto de trabalho. 

 

Enfermeiros: Foi aberto um procedimento concursal de forma a preencher os lugares não ocupados 

do mapa de pessoal do INEM, para 80 postos de trabalho, estando em curso. 

 

Assistente Técnico (onde se incluem os trabalhadores com funções de Operador do CODU): Foi 

aberto, ainda em 2015, um procedimento para recrutamento de 70 postos de trabalho que terminou 

em setembro de 2015 com a contratação dos mesmos 70 trabalhadores.  

 

Assistente Operacional: Não foram abertos procedimentos. 

 

Técnico de Emergência: Foi aberto, ainda em 2015, um procedimento para recrutamento de 85 postos 

de trabalho que terminou em dezembro de 2015 com a contratação dos mesmos 85 trabalhadores.  

 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência: É uma categoria a extinguir quando não tiver postos de 

trabalho ocupados. A diminuição de postos de trabalho deve-se ao facto de alguns trabalhadores com 

esta categoria terem concorrido a outras categorias e nelas terem sido contratados. 
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No que se refere ao desvio (15%) nos Recursos Financeiros apresentado no QUAR INEM 2015, e abaixo 

identificados, importa referir o seguinte: 

 

RECURSOS FINANCEIROS - 2015  

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

INICIAL 
ORÇAMENTO 
CORRIGIDO * 

ORÇAMENTO 
EXECUTADO 

DESVIO 
DESVIO 

em % 
Orçamento de 

Funcionamento 
66.050.216 € 61.478.055 €      44.227.931 €  

- 17.250.124 
€  

-28% 

      Despesas com Pessoal 
32.238.245 €      32.238.245 €       23.783.576 €  - 8.454.669 €  -26% 

      Aquisições de Bens e 

Serviços 
22.609.579 € 

     20.678.391 €       19.681.804 €  - 996.587 €  -5% 

      Outras Despesas 

Correntes 
11.202.392 € 

       8.561.419 €             762.551 €  - 7.798.868 €  -91% 

Transferências Correntes 
34.068.794 € 

     34.068.794 €       36.142.883 €  
       2.074.089 

€  
6% 

PIDDAC - - - - - 

Outros Valores (Aq. Bens de 

Capital) 
      5.041.824 €         5.041.824 €         5.143.061 €        101.237 €  2% 

TOTAL (OF + PIDDAC + 

Outros) 
105.160.834 € 100.588.673 € 85.513.876 € -15.074.797 € -15% 

* O Orçamento corrigido, corresponde ao orçamento inicial líquido dos cativos registados, nos termos do estatuído no Decreto-Lei de 

Execução Orçamental para 2015. 
 

No exercício económico de 2015, a execução da despesa atingiu cerca de 85% do orçamento corrigido. 

Para a concretização desta execução, foi devidamente autorizada a aplicação de saldos de gerência 

dos anos anteriores (SGAA) no montante de 12.590.984.04€, a fim de reforçar a despesa relativa, 

nomeadamente, aos processos de aquisição de 75 AEM, iniciados em 2013 e conduzidos pela eSPap – 

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. - os quais foram praticamente 

concluídos no decorrer do ano (tendo apenas transitado para 2016 o valor respeitante à aquisição de 

5 AEM), bem como a despesa relativa aos protocolos estabelecidos com os parceiros do SIEM. 

No entanto, ficou ainda em compromissos assumidos e não pagos no final do ano o montante de 

5.545.105,41 €, e que dizem respeito, na sua maior parte, aos compromissos realizados no âmbito da 

«Aquisição de Bens e Serviços», cujos valores mais significativos referem-se ao contrato relativo à 

gestão oficinal, cerca de 4 M€, que se encontra em litígio, e à prestação de serviço de helitransporte. 

O desvio apurado relativamente a despesas com pessoal é devidamente justificado pelo não 

preenchimento do mapa de pessoal previsto.  

Importa ainda salientar que a autorização de aplicação de SGAA foi concedida sem dispensa da regra 

do equilíbrio orçamental, constante do artigo 25º da LEO, tendo a execução da despesa estado 
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condicionada à execução da receita que atingiu no final do ano o montante de 91.885.323,38€, 

representando cerca de 87% do inicialmente previsto. 

 
 

9.  Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho 

 

A atividade do INEM - que garante aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta 

prestação de cuidados de saúde - é suportada por unidades operacionais, de apoio e logística e de 

apoio à gestão. Os serviços desconcentrados (Delegações Regionais) nas respetivas áreas geográficas 

(Norte, Centro e Sul) em articulação com as restantes Unidades Orgânicas, desenvolvem as atividades 

nas suas diferentes áreas, conducentes ao cumprimento da missão do INEM. 

 

 Abertura de novos meios de emergência médica (26 novos meios em funcionamento) 

 
Em 2015 foram implementados 25 novos meios de Emergência Médica: 1 Ambulância SIV e 25 

Ambulâncias de Socorro fixadas em Postos de Emergência Médica (PEM).  

 

 Integração de VMER nos Serviços de Urgência 

 
Em 2015 foram preparados os trabalhos conducentes à implementação e integração das VMER nos 

Serviços de Urgência (VMER Amadora Sintra e VMER do Barreiro). Tendo este processo sido concluído 

em 2016. 

 

 Operacionalidade das VMER 

 

A operacionalidade das VMER tem sido um indicador determinante de acessibilidade/qualidade. Desde 

2011 (data de início da integração das VMER nos SU), tem-se verificado uma evolução muito 

significativa na operacionalidade destes Meios. E, desde a data da publicação do novo Despacho do 

SEAMS nº 5561/2014 de 23 de abril, com maior significado, na medida em que veio atribuir ao Diretor 

do Serviço de Urgência dos Hospitais um reforço do papel na coordenação e funcionamento das 

viaturas, o que se traduziu numa medida que veio dar mais garantias na prestação do socorro.  

Para a melhoria da operacionalidade destes meios de Suporte Avançado de Vida contribuiu também o 

acompanhamento permanente destes dados, que é efetuado pelo INEM, fazendo-os chegar 

diretamente aos Hospitais e sensibilizando para a necessidade de se manterem as VMER operacionais. 
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Taxa de Operacionalidade das VMER 

2011 2012 2013 2014 2015 

93,1% 94,9% 95,9% 97,5% 98,8% 

 
 

 

 Parcerias formalizadas mediante assinatura de protocolos, a nível nacional 

 

Continuação do alargamento da rede de parceiros para colaborações diversas, procurando obter 

ganhos de sinergias existentes, de especialização e/ou de complementaridade, algumas das quais 

formalizadas mediante assinatura de protocolos. 

 Assinatura do Protocolo de cooperação com a Companhia das Águas Medicinais da Felgueira 

SA (CAMF) para disponibilização de diversos programas terapêuticos para patologias 

respiratórias e músculo-esqueléticas, bem como de estética e beleza, a todos os colaboradores 

do INEM e com o benefício de descontos/ofertas em produtos/serviços.  

 Celebração do Contrato de consórcio com a empresa TEKEVER, Tecnologias de Informação SA 

e vários parceiros na qualidade de entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico e entidades 

copromotora do projeto (Estado-maior do Exercito, Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge, I.P. (INSA), Instituto Superior Técnico, Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, I.P.). Esta parceria tem por finalidade a execução do projeto intitulado “UPCAST” 

no âmbito do sistema de incentivos de investigação e desenvolvimento tecnológico.  

 Assinatura do Protocolo de Cooperação com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros 

do Açores (SRPCBA) no âmbito da emergência pré-hospitalar para colaboração na partilha de 

informação e na formação dos agentes de ambas as instituições. 

 Assinatura do Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal de Moimenta da Beira para 

utilização de Instalações desportiva por parte dos trabalhadores do INEM de forma gratuita. 

 Assinatura do Protocolo de Cooperação com o Instituto Nacional de Estatística I.P. (INE) para 

colaboração no que diz respeito ao acesso a dados administrativos relativos às ocorrências 

pré-hospitalares no Continente, para fins exclusivamente estatísticos.  

 

 

 Parcerias formalizadas mediante assinatura de protocolos, a nível internacional 

 

Cooperação internacional mediante o estabelecimento de parcerias de natureza bilateral ou 

multilateral no domínio da saúde: 
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 Projeto de Cooperação com a República da Guiné-Bissau para apoio do país na prevenção da 

Doença por vírus ébola.  

 Memorando de Entendimento com o Ministério da Saúde da República de Moçambique. 

 Protocolo de colaboração entre o Ministério da Saúde da República Portuguesa e o Ministério 

da Saúde da Republica Democrática de Timor-Leste para a criação de uma Estrutura 

Governamental Nacional de Emergência Pré-Hospitalar em Timor-Leste.  

 Protocolo de Colaboração Técnica na Área da Saúde entre o Ministério da Saúde da República 

Portuguesa e o Ministério da Saúde da República de Cabo Verde, com participação do INEM ao 

nível de desenvolvimento de ações de colaboração técnica na área da emergência médica. 

 

 Recursos financeiros 

 

 Alteração legislativa relativa ao aumento da percentagem sobre os prémios dos contratos de 

seguros de 2% para 2,5%, por via da Lei do Orçamento do Estado de 2015, no sentido de garantir 

a autossustentabilidade do Instituto no cumprimento das suas atribuições, com efeitos no ano 

económico de 2015. 

 

 Recursos Humanos 

 

 Continuação das negociações para a criação da Carreira especial para Técnicos de Emergência 

 Apresentação de proposta de Mapa de Pessoal para 2016 com aumento de 85 colaboradores 

 Conclusão dos concursos para contratação de 70 novos Assistente Técnicos com funções no 

CODU 

 Conclusão dos concursos para contratação de 85 novos Técnicos de Emergência 

 Início de procedimento concursal ara 80 novos profissionais da carreira de Enfermagem  

 

 Sistemas de Informação 

 

 Aprovação de projeto financiados para criação de ambicioso projeto de sistema de 

telemedicina para as Ambulâncias. 

 

 Operacionalização de Dispositivos de Emergência Médica, no âmbito dos Eventos relacionados 

com: 
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 Proteção à Saúde de Altas Individualidades (16 dispositivos operacionalizados) 

 Apoio às Forças e Serviços de Segurança em operações policiais de Risco (15 dispositivos 

operacionalizados) 

 Eventos de várias tipologias “Mass Gathering”, Exercícios/Simulacros e Situações de Exceção, 

Apoio às Forças de Segurança (104 dispositivos operacionalizados) 

 

 

 Processo de Acreditação / Certificação 

 

 Cumprimento da auditoria externa ao Sistema de Gestão de Qualidade no  âmbito da 

certificação ISO 9001. 

 Realização das reuniões com as equipas regionais do Programa de Acreditação para 

planificação das atividades. 

 Cumprimento das auditorias internas nas Delegações Regionais no âmbito do Programa de 

Acreditação CODU/meios. 

 
 Continuação do alargamento da Rede de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) 

 

O INEM tem vindo a apostar na melhoraria da taxa de sobrevivência de pessoas que sofrem de morte 

súbita cardíaca, dando continuidade à expansão do Programa Nacional da desfibrilhação automática 

externa (DAE) no universo dos meios INEM e em Espaços Públicos. 

 

Durante o ano de 2015, o DAE foi utilizado 7.093 vezes, dos quais 483 foram recomendados choques. 

No global, estes números são demonstrativos de um número potencial muito significativo de vidas 

salvas com este projeto.  

No segundo semestre do ano de 2015 e em termos de expansão dos PNDAE, para além da atribuição 

de 25 equipamentos DAE  aos novos PEM, foram também disponibilizados para situações muito 

específicas, como por exemplo no âmbito do Plano Operacional Nacional da Serra da Estrela ou a 

melhoria do sistema de resposta à emergência das Ilhas Barreira no Algarve. 

 

Em dezembro de 2015, existiam 565 ambulâncias com desfibrilhadores automáticos externos. Todos 

os PEM e Postos Reserva em Corporações de Bombeiros Voluntários têm DAE atribuído pelo INEM. 
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DAE – ESPAÇOS PÚBLICOS 

Indicador <2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 

Global * 

N.º de Programas 
Licenciados 

9 59 64 81 91 104 111 506 

N.º de Equipamentos de 
DAE 

19 138 170 140 141 394 206 1.223 

N.º Espaços Públicos com 
DAE 

13 91 106 93 115 368 205 1.084 

N.º de Operacionais de DAE 90 947 6.812 1.265 1.230 2.711 1.859 13.191 

* a 31/Dez/2015 

 

 

ATIVIDADE NO ÂMBITO DA EXPANSÃO DO PROGRAMA DE DAE DO INEM NO SIEM 

 <2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Equipamentos em viaturas INEM 
(VMER, Helicóptero, SIV, AEM e MEM) 

135 135 135 136 148 151 154 

Equipamentos em ambulâncias 
(Bombeiros e CVP) 

8 30 302 350 410 474 542 

N.º de operacionais (BV e CVP) formados - - 1.741 486 581 787 987 

 

 
 

 Acreditação de entidades para formação em emergência médica 

 

Durante o ano de 2015, foram analisadas várias candidaturas de entidades que solicitaram acreditação 

para proporcionar formação em emergência médica. Analisados os documentos, concluíram o 

processo, com parecer positivo, mais 15 entidades.  
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10.  Dirigentes Intermédios Autoavaliação dos Serviços 

 

 

A gestão operacional da atividade do INEM foi assegurada pelos seus serviços desconcentrados 

(Delegações Regionais) nas respetivas áreas geográficas (Norte, Centro e Sul) em articulação com as 

restantes Unidades Orgânicas orientadas nas três grandes vertentes: área operacional, área de apoio 

e logística e a área de apoio à gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Emergência Médica

• Formação em Emergência Médica

• Investigação Científica, Relações Internacionais e Supervisão

Áreas Operacionais

• Gestão de Recursos Humanos

• Gestão Financeira

• Logística e Operações

• Sistemas e Tecnologias de Informação

• Compras e Contratação Pública

• Jurídica

Áreas de Apoio e Logística

• Qualidade

• Planeamento e Controlo de Gestão

• Marketing e Comunicação

Áreas de Apoio à Gestão
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As atividades previstas para 2015 para cada uma das Unidades foram espelhadas nos objetivos 

operacionais, indicadores e metas de concretização dos mesmos apresentados nos correspondentes 

QUAR e articulados com os objetivos estratégicos definidos no QUAR do INEM e no Plano Estratégico 

do INEM para 2014/2016.  

A elaboração dos QUAR para cada uma das Unidades revelou-se um instrumento facilitador na 

monitorização e a avaliação do planeamento realizado ao nível de cada serviço. Em alguns casos houve 

a necessidade de reajustar os objetivos/indicadores em função das adaptações efetuadas e 

homologadas pela tutela, ao nível do QUAR do INEM. 

 

De referir que, ao longo de 2015, se registou uma rotatividade elevada de dirigentes e que, apesar 

disso, cada equipa conseguiu alcançar, na sua maioria, os objetivos propostos no Plano de Atividades 

e nos QUAR de cada um dos Serviços. 
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10.1. Departamento de Emergência Médica (DEM) 

 

A Emergência Médica é a área de Missão do INEM que abrange tudo o que acontece 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. 

Ao DEM cabe proceder à gestão, investigação e controle dos cuidados médicos prestados pelo INEM, 

dando igualmente apoio nestas áreas a outras entidades inseridas no Sistema Integrado de Emergência 

Médica. 

Este Departamento integra o Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes 

(GCNODU) a quem compete coordenar a atividade a nível nacional realizada em cada Centro de 

Orientação de Doentes Urgentes (CODU), assim como a atividade de transporte inter-hospitalar do 

doente urgente/emergente, realizado pelos meios de emergência do INEM. Cabe, ainda, a este 

Gabinete, promover, coordenar, assegurar e monitorizar a organização dos doentes urgentes das vias 

verdes. 

 

O DEM tinha, ainda, sua dependência o Gabinete de Investigação e Inovação (GII), tendo sido extinto 

por Deliberação do Conselho Diretivo do INEM em março de 2015, passando as suas competências 

para o Gabinete de Investigação Científica, Relações Internacionais e Supervisão, (GICRIS) que, 

atualmente funciona na dependência do Conselho Diretivo do INEM (maior detalhe já apresentado no  

Capítulo 3.3.6). 

 

Para o ano de 2015, o Departamento de Emergência Médica tinha como principais objetivos: 

 

 Dar continuidade, em articulação com as Delegações Regionais, à promoção das vias verdes 

designadamente através registo informático para a Via Verde Trauma e Sépsis.  

 Melhorar a sustentabilização do CODU, designadamente através da sustentabilidade à 

atividade relativa à informação prestada em situações de intoxicação bem como do centro de 

apoio psicológico e intervenção em crise.  

 Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis, apresentando uma proposta de Plano de 

otimização de recursos e infraestruturas dos CODU. 

 Proceder à revisão/melhoria do sistema de algoritmos de triagem, fundamental para obter 

maiores ganhos de eficácia na avaliação das situações e para o sucesso do SIEM que funciona 

como uma garantia necessária da sua qualidade e segurança. 

 Desenvolver projetos em parceria e cooperação internacional  
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Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um 

QUAR sectorial com o DEM, cuja monitorização se apresenta e onde se registou uma taxa de realização 

de 113%, tendo sido superados os parâmetros da eficiência e qualidade. 

Com exceção do indicador 1. “Rever o modelo de integração do atendimento e aconselhamento 

médico no âmbito de situações de intoxicação na rotina dos CODU”, todos os outros foram 

atingidos/superado. 

Quanto ao indicador não atingido, não foi possível durante o ano de 2015 rever o referido modelo, 

situação que será revista/retomada em 2016.   

 

30%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1

Rever o modelo de integração do atendimento e aconselhamento 

médico no âmbito de situações de intoxicação na rotina dos CODU 

(mês)

11 1 8 50% dez-15 0 0% Não atingiu

2
Reestruturação do serviço de apoio psicológico e intervenção em 

crise (mês)
11 1 8 50% dez-15 12 100% Atingiu

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3
Realizar a análise de objetivos processos, sistemas e recursos, 

util izados pelo CODU e Centro de Atendimento do SNS (mês)
11 1 8 100% dez-15 11 100% Atingiu

20%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4 % de aumento das receitas em prestações de serviços 10 5 18 100% dez-15 23,3 135% Superou

35%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5
Apresentar, em conjunto com as Delegações Regionais, uma proposta 

de registo informático para a Via verde da Sépsis (mês)
11 1 8 50% dez-15 12 100% Atingiu

6
Apresentar, em conjunto com as Delegações Regionais, uma proposta 

de registo informático para a Via verde da Trauma (mês)
11 1 8 50% dez-15 9 117% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

7
Obter aprovação de um plano de otimização de recursos e 

infraestruturas dos CODU (mês)
11 1 8 100% dez-15 2 135% Superou

35%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

8 N.º de resultados apresentados relativos a projetos internacionais 1 0 2 50% dez-15 2 125% Superou

9 N.º de programas propostos de cooperação internacional 2 0 3 50% dez-15 4 135% Superou

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

ANO:2015
Serviço: Departamento de Emergência Médica

Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia

OOp1: Dar maior sustentabilidade à atividade do CODU (OE3+OE10)

OOp2: Promover o modelo de partilha e integração de sistemas entre CODU e Centro de atendimento do SNS (OE4)

OOp3: Melhorar o desempenho económico-financeiro e controlar a execução orçamental (OE2 +OE 10) 

Eficiência

OOp4: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes (OE2+OE3+OE4+OE9)

OOp5: Assegurar a eficiência na utilização dos recursos disponíveis (OE 2+OE10)

OOp6: Desenvolver projetos de parceria e cooperação Internacional (OE6+OE7)

Qualidade

30% 25%

OOp1: Dar maior sustentabilidade à atividade do CODU 50% 25%

OOp2: Promover o modelo de partilha e integração de sistemas entre CODU e Centro de atendimento do SNS 30% 30%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

43%

35% 46%

OOp6: Desenvolver projetos de parceria e cooperação Internacional 100% 130%

OOp5: Assegurar a eficiência na utilização dos recursos disponíveis 50%

20% 27%

68%

OOp3: Melhorar o desempenho económico-financeiro e controlar a execução orçamental 

OOp4: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes 50% 54%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

35%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 113%
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10.2. Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) 

 

A Formação em emergência médica, para além de estar legalmente enquadrada, está inserida na 

missão do INEM, assumindo um destaque na atividade diária assegurada pelo Instituto. Neste sentido, 

o INEM promove toda a Formação e Qualificação em Emergência Médica indispensável às ações de 

emergência médica.  

Ao DFEM compete assegurar a formação do pessoal integrado no SIEM nas componentes de técnicas 

de emergência e socorro. 

Este Departamento integra o Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA) a quem compete 

monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica ministrada pelo INEM e 

acreditar entidades externas ao INEM para a realização de ações de formação em emergência médica, 

monitorizando a qualidade da formação através da realização de auditorias.  

 

Além da atribuição da definição, planeamento, coordenação e certificação da formação em 

emergência médica, um dos objetivos estratégicos do Instituto é o alargamento da rede de centros de 

formação acreditados em emergência médica 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, consequentemente, a sua capacidade de intervenção em situações críticas e ainda a 

sua competência na gestão da sua saúde.  

 

Para o ano de 2015, o Departamento de Formação em Emergência Médica tinha como principais 

objetivos: 

 Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica, através da acreditação de novas 

Entidades / Centros de Formação bem como de formadores certificados nas novas entidades 

acreditadas. 

 Realizar o acompanhamento da atividade de acreditação de entidades através da realização 

de auditorias externas. 

 Melhorar/aumentar as competências de "leigos" em SBV através da formação em ações de 

mass training SBV. 

 Dar continuidade às ações de formação realizadas no âmbito do desenvolvimento de novas 

competências para os Técnicos de Emergência Pré-hospitalar. 

 Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada, permitindo o 

crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do 

SIEM.  
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 Implementar o Protocolo com a ANEM (Associação Nacional Estudantes de Medicina) para 

participação graciosa dos estudantes de Medicina nas ações de Mass training -SBV. 

 Promover a qualidade do atendimento e a transparência no relacionamento com os utentes, 

dando resposta em tempo útil às reclamações específicas da formação e disponibilizando 

regularmente indicadores sobre a atividade formativa. 

 
Maior detalhe desta atividade já foi apresentada no Capítulo 3.3.4.– Formação em Emergência 

Médica. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um 

QUAR setorial com o DEM, cuja monitorização se apresenta e onde se registou uma taxa de realização 

de 113%. Todos os indicadores foram atingidos/superados, tendo os três parâmetros (eficácia, 

eficiência e qualidade) sido superados. 
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30%

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1 N.º de novas Entidades / Centros de Formação acreditados 15 5 30 30% dez-15 15 100% Atingiu

2 N.º de formadores certificados nas novas entidades acreditadas 100 25 150 20% dez-15 210 135% Superou

3
N.º de auditorias externas às entidades acreditadas para 

proporcionar formação
35 5 50 50% dez-15 35 100% Atingiu

20%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4 Nº de cartões TAT e TAS emitidos (incluindo processos RTAT e RTAS) 3.000 1.000 5.000 100% dez-15 4.802 123% Superou

20%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5
N.º de ações de formação realizadas na área das "Vias Verdes" (AVC e 

coronária).
6 3 10 100% dez-15 23 135% Superou

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6 N.º de elementos formados em ações de mass training  SBV 5.500 1.500 8.500 100% dez-15 10.985 135% Superou

20%

25%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

7
Nº de ações de formação realizadas no âmbito do desenvolvimento de 

novas competências para os TE
30 10 60 100% dez-15 26 100% Atingiu

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

8
N.º de elementos formados pelo INEM e por entidades acreditadas em 

SBV e SBV - DAE
15.000 2.500 20.000 100% dez-15 17.577 113% Superou

25%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

9

Implementar o Protocolo com a ANEM (Associação Nacional 

Estudantes de Medicina) para participação graciosa dos estudantes 

de Medicina nas ações de MT-SBV (mês de implementação)

6 1 3 100% dez-15 6 100% Atingiu

50%

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

10 Nº de auditorias internas aos Centros de Formação do INEM 20 5 30 50% dez-15 30 125% Superou

11
% de implementação das medidas corretivas das não conformidades 

que surjam no âmbito da certificação do DFEM
90 5 100 50% dez-15 100 125% Superou

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

12

Percentagem de reclamações específicas da formação respondidas no 

prazo de 15 dias úteis (contados a partir da data de receção da 

reclamação no DFEM)

90 5 100 50% dez-15 85 100% Atingiu

13
Disponibilizar informação sobre a atividade formativa do INEM e das 

entidades acreditadas relativa ao trimestre anterior [Nº de 
3 0 4 50% dez-15 4 125% Superou

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

14

Proposta de novos cursos de recertificação de competências dos 

operacionais dos meios INEM (incluindo CODU) [Nº de novos cursos 

de recertificação propostos]

2 1 5 100% dez-15 1 100% Atingiu

OP4: Melhorar a qualificação de "leigos" em SBV

ANO:2015

Serviço: Departamento de Formação de Emergência Médica
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OP5: Consolidar as Carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista. (OE2+OE3+OE7)

Eficiência

Eficácia

OP1: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica acreditada pelo INEM. (OE7+OE8)

OP2: Certificar os operacionais do SIEM através da emissão dos respetivos cartões. (OE7+OE8)

OP3: Melhorar a qualificação dos profissionais de saúde na área da emergência médica, concretamente a nível da implementação das "Vias Verdes". (OE2+OE7+OE8)

OP4: Melhorar a qualificação de "leigos" em SBV. (OE1+OE2+OE8)

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OP8: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE5+OPE8)

OP9: Promover a qualidade do atendimento e a transparência no relacionamento com os utentes. (OE1+OE2+OE5)

OP10: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM. (OE7+OE8)

INDICADORES

INDICADORES

OP6: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada, permitindo o crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior 

sustentabilidade do SIEM (OE2+OE3)

OP7: Contribuir para a melhoria do desempenho económico e financeiro e a otimização da gestão dos recursos. (OE2+OE6+OE10)

Qualidade

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

30% 37%

OP1: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica acreditada pelo INEM 30% 32%

OP2: Certificar os operacionais do SIEM através da emissão dos respetivos cartões 20% 25%

OP3: Melhorar a qualificação dos profissionais de saúde na área da emergência médica, concretamente a nível da 

30% 41%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

20% 27%

20% 21%

OP5: Consolidar as Carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista 25% 25%

OP6: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada, permitindo o crescimento 

25% 25%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

50% 56%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 115%

OP7: Contribuir para a melhoria do desempenho económico e financeiro e a otimização da gestão dos recursos

OP8: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM 40% 50%

OP10: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM

30% 34%

50% 57%

OP9: Promover a qualidade do atendimento e a transparência no relacionamento com os utentes

30% 30%
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10.3. Gabinete de Investigação Científica, Relações Internacionais e Supervisão 

(GICRIS) 

 

O GICRIS foi criado pela Deliberação n.º 375/2015, publicada em Diário da República, 2.ª série, n.º 58, 

de 24 de março de 2015, enquanto Unidade Flexível, ao abrigo do disposto n.º 3, do artigo 1.º, dos 

Estatutos do INEM (aprovados em anexo à Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, que permite a criação, 

modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis) 

 

É a este Gabinete que compete promover a investigação científica e tecnológica do INEM no âmbito 

da emergência médica e desenvolver a implementação de novas técnicas de emergência médica, a 

realização de estudos e análises, em função do estado da arte e que garante a representação 

internacional, no domínio das competências e atribuições do INEM.  

Para além disso, é da sua competência a auditoria e supervisão de meios e restante atividade 

operacional do INEM e do SIEM.  

No contexto nacional e internacional o GICRIS assegura o Posto de Controlo do INEM, garantindo a 

salvaguarda de informação classificada nas marcas Nacional, União Europeia (EU), União Europeia 

Ocidental, (UEO) e Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). 

 

Ao GICRIS cumpre também a representação portuguesa da saúde na NATO e EU, a prestação de apoio 

para missões de emergência e catástrofe, sempre que solicitado pelas entidades ou instâncias com 

requeridas competências, bem como a auditoria e supervisão de meios e restante atividade 

operacional do INEM e do SIEM, sem prejuízo dos demais programas horizontais de acompanhamento 

e auditoria. 

 

Maior detalhe desta atividade já foi apresentada no Capítulo 3.3.6. – Representação e Cooperação 

Internacional 

 

Dada a data da sua criação, para esta Unidade não foi contratualizado o QUAR sectorial, no entanto 

foram realizadas um conjunto de atividades e alcançados os objetivos determinados nas suas 

competências, onde se destacam: 

 Início de um novo procedimento de acesso a dados para efeitos de investigação, estudos e 

outros trabalhos;  

 Acompanhamento de vários projetos, alguns de cariz internacional. No âmbito das relações 

internacionais, ocorreram várias atividades que visaram a retoma e a promoção de ações de 

cooperação com vários países, com o especial enfase para a missão na Guiné-Bissau 
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10.4. Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) 

 

É a este Departamento que compete apoiar a definição e implementação de uma política de gestão de 

recursos humanos do INEM, assegurando uma gestão previsional através de adequados instrumentos 

de planeamento e controlo de gestão. 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 DGRH tem, assim, como missão planear, coordenar e executar todos os atos relacionados com a 

gestão de pessoal, assim como proceder ao acompanhamento da negociação dos instrumentos de 

regulamentação coletiva do trabalho. 

 

Este Departamento integra o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento (GPDRH), a quem compete 

assegurar a elaboração de projetos de regulamentos e outros normativos em matérias da sua área de 

competência, assim como promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais legislação 

aplicável à gestão dos recursos humanos, devendo ainda assegurar as atividades inerentes ao 

recrutamento, seleção e acolhimento dos trabalhadores. 

 

O ano de 2015 pautou-se pelo esforço no sentido da estabilização do processo organizativo interno do 

DGRH. Foram encetadas várias medidas conducentes à normalização de processos que se 

encontravam pendentes ou com atraso, nomeadamente, a recuperação do atraso do pagamento de 

ajudas de custo, o reembolso de despesas com acidentes em serviço, entre outras. 

 

Para o ano de 2015, o Departamento de Gestão de Recursos Humanos tinha como principais objetivos: 

 Aumentar o nível das competências profissionais dos trabalhadores do INEM, através de 

adequados instrumentos planeamento do desenvolvimento de Recursos Humanos e de uma 

estreita ligação com o dirigente de cada serviço do INEM. 

 Criar a Carreira Médica ainda não revista, tendo sido apresentada proposta de criação desta 

carreira no mapa de pessoal do INEM. 

 Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento dos trabalhadores, 

melhorando os procedimentos relativos aos Procedimentos Concursais Comuns, por forma a 

tornar este processo mais célere.  

 Apresentar propostas para redução do défice dos Recursos Humanos na Instituição. 



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 129 de 241 
 

 Dar continuidade, consolidando os processos de Certificação nas áreas de suporte pelas 

normas de qualidade, designadamente ao processo de Certificação NPEN ISO 9001 do 

Programa de Recursos Humanos. 

 Organizar e assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos do INEM, incluindo o 

controlo de assiduidade, as férias e o processamento de remunerações. 

 Identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento de competências profissionais 

e comportamentais dos trabalhadores. 

 Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais legislação aplicável à gestão 

dos recursos humanos, garantindo a sua coordenação e harmonização global. 

 
Maior detalhe desta atividade já foi apresentada no Capítulo 4.1 – Recursos Humanos 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o 

QUAR sectorial com o DGRH, cujo resultado apresenta uma taxa de realização de 100%, tendo sido 

superados os três parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade. 

Com exceção do indicador 2. “Número de apuramentos de indicadores de gestão que relacionam 

trabalho suplementar previsto e realizado”, todos os outros foram atingidos/superado. 

Quanto ao indicador não atingido, não foi possível durante o ano de 2015 apresentar com o rigor 

desejável a relação “trabalho suplementar previsto/realizado”, situação que será retomada em 2016.   
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40%

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1
Número de Reuniões de Planeamento do desenvolvimento 

de RH, efetuadas com o dirigente de cada serviço do INEM 
14 3 28 100% dez-15 11 100% Atingiu

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

2
N.º de apuramentos de indicadores de gestão que 

relacionam trabalho suplementar previsto e realizado
4 1 12 50% dez-15 0 0% Não atingiu

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3
Apresentar proposta de integração e desenvolvimento da 

carreira Médica INEM (mês)
11 1 9 100% dez-15 5 135% Superou

40%

60%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4

Número médio de dias dos Procedimentos Concursais 

Comuns abertos e concluídos, durante o ano de 2015 (desde 

a PUB em DR até à ultima ata do júri) 

180 20 150 100% dez-15 164,9 100% Atingiu

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5
Apresentar uma proposta para redução do défice dos 

Recursos Humanos (Mês)
11 1 9 100% dez-15 8 135% Superou

20%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6
% De Cumprimento de standards  (DGRH) de acreditação do 

programa do CODU e Meios
0,5 0 1 100% dez-15 0,6 105% Superou

INDICADORES

ANO:2015

Serviço: Departamento de Gestão Recursos Humanos
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OOp5: Redução do défice dos Recursos Humanos (OE2+OE10)

Qualidade

OOp6: Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade (OE5+OE9)

Eficácia

OOp1: Aumentar o nível das competências profissionais dos trabalhadores do INEM (OE 7)

OOp2: Aperfeiçoar o indicador “trabalho suplementar previsto/realizado (OE2+OE5+OE10)

OOp3: Consolidar as carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista (OE3+OE7)

OOp4: Melhoria de procedimentos de Recursos Humanos (OE5+OE 9)

Eficiência

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

40% 34%

OOp1: Aumentar o nível das competências profissionais dos trabalhadores do INEM 30% 30%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

EXECUTADO

20% 21%

40% 46%

OOp4: Melhoria de procedimentos de Recursos Humanos 60% 60%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 100%

OOp2: Aperfeiçoar o indicador “trabalho suplementar previsto/realizado 

OOp3: Consolidar as carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista

OOp5: Redução do défice dos Recursos Humanos 

30%

40%

40%

0%

54%

54%

OOp6: Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas de 

qualidade
100% 105%

Qualidade PLANEADO %
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10.5. Departamento de Gestão Financeira (DGF) 

 

É a este Departamento que compete assegurar e coordenar a definição e implementação da política 

financeira e orçamental do Instituto, propondo e definindo a estratégia da política orçamental e 

financeira e demais atividades relacionadas com a supervisão da gestão financeira. 

 

Este Departamento integra o Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos (GGOI), a quem 

compete implementar e participar na definição da política financeira e orçamental. 

 

Para o ano de 2015, o Departamento de Gestão Financeira procurou dar continuidade ao cumprimento 

ao controlo da despesa, o que foi conseguido em simultâneo com um aumento da atividade expressa 

ao longo do presente Relatório de Atividades. 

Assegurar a sustentabilidade económica e financeira do INEM bem como reforçar o capital que permita 

fazer face a eventuais reduções de receitas e/ou a necessidades acrescidas de investimento, foram, 

como nos anos anteriores, as linhas de orientação na gestão financeira do INEM.  

 

Elencam-se de seguida os principais objetivos definidos para o ano de 2015: 

 Concretizar o Plano de Ação para a sustentabilidade financeira do INEM, designadamente 

através do fornecimento da informação relativa à execução financeira dos meios integrados, 

nos serviços de urgência, da apresentação da análise das dimensões / centros de custo em 

articulação com o GPCG, da colaboração na elaboração em articulação com GPCG dos custos 

suportados pelo acionamento das Ambulâncias que não dispõem de protocolo com o INEM 

(NINEM) e, ainda apresentar os contributos visando a racionalização e otimização de imóveis. 

 Dar cumprimento à implementação das recomendações das auditorias feitas ao INEM, 

aplicáveis ao DGF. 

 Contribuir para o cumprimento ao controlo da despesa. 

 Elaborar a conta de gerência segundo regras definidas procedendo à apresentação ao Tribunal 

de Contas da Conta em tempo útil 

 Controlar o orçamento de tesouraria com rigor. 

 Efetuar a gestão das receitas 

 Elaborar e disponibilizar relatórios financeiros periódicos relativos ao acompanhamento 

económico-financeiro e orçamental 

 Garantir a preparação e execução orçamental adequadas ao suporte da atividade do INEM e 

segundo as regras definidas e apresentação à tutela em tempo útil. 
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Maior detalhe desta atividade já foi apresentada no Capítulo 4.3 – Recursos Financeiros e Capítulo 13 

– Situação Económico Financeira.  

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o 

QUAR sectorial com o DGF, cuja monitorização se apresenta e onde resultou uma taxa de realização 

de 115%, tendo sido superados os três parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade. 

 

Com exceção do indicador 6. “Apresentar a análise das Dimensões / Centros de Custo em articulação 

com o GPCG”, todos os outros foram atingidos/superado. 

Quanto ao indicador não atingido, esclarece-se o seu não cumprimento não ficou a dever à não 

apresentação do proposto mas sim à extemporaneidade do mesmo. Com efeito, só foi possível a 

realização desta análise em dezembro de 2015. Ora, tendo a meta sido definida para o mês de 

setembro de 2015 (e não tendo sido indicado uma valor de tolerância), o indicador teve como 

resultado uma taxa de realização de 75%, tendo ficado “não atingido” 
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40%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1

Número de dias de antecipação face à data limite para 

apresentação à tutela do Orçamento do INEM, elaborado 

segundo regras definidas

5 0 8 25% dez-15 6 108% Superou

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

20 1 25 25% dez-15 22 110% Superou

3

Disponibilizar relatórios mensais, até ao dia 20 do mês 

seguinte, do acompanhamento económico-financeiro e 

orçamental

20 2 15 25% dez-15 15 125% Superou

4 N.º Alterações Orçamentais 10 0 8 25% dez-15 8 125% Superou

40%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5
Fornecer a execução financeira, mensal, dos meios 

integrados, até ao dia 15 do mês seguinte (Dias)
15 5 9 25% dez-15 15 100% Atingiu

6
Apresentar a análise das Dimensões / Centros de Custo em 

articulação com o GPCG, referente ao ano 2014 (Mês)
9 0 6 25% dez-15 12 75% Não atingiu

7

Apresentar a análise dos custos suportados pelo acionamento 

dos N`INEMs, em articulação com GPCG, levando em conta 

despesa paga / nº saídas

7 1 5 25% dez-15 4 135% Superou

8
Apresentar os contributos visando a racionalização e 

otimização de imóveis
7 1 5 25% dez-15 6 100% Atingiu

20%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

9
% de implementação das recomendações das auditorias feitas 

ao INEM, aplicáveis ao DGF
80 5 95 100% dez-15 100 133% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

10
Cumprimento do standard (DGF) de acreditação do programa 

do CODU e Meios (Mês)
11 1 9 100% dez-15 7 135% Superou

ANO:2015

Serviço: Departamento de Gestão Financeira
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Eficácia

OP1: Garantir a preparação e execução orçamental adequadas ao suporte da atividade do INEM (OE2+OE10)

Eficiência

OP2: Concretizar o Plano de ação para a sustentabilidade financeira do INEM (OE10)

INDICADORES

Qualidade

OP3: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM (OE2+OE5+OE9)

OP4: Participação em processos de Gestão (OE5+OE9)

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

40% 47%

OP1: Garantir a preparação e execução orçamental adequadas ao suporte da atividade do INEM 100% 117%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

40% 41%

OP2: Concretizar o Plano de ação para a sustentabilidade financeira do INEM 100% 103%

20% 27%

OP4: Participação em processos de Gestão 50% 68%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 115%

OP3: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM 50% 67%
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10.6. Gabinete de Logística e Operações (GLO) 

 

A supervisão do cumprimento das regras e normas de transporte de doentes, bem como a gestão da 

frota do INEM, são ações fundamentais na atividade do INEM. 

O exercício da atividade privada de transporte de doentes depende de autorização do Ministério da 

Saúde, mediante a concessão de alvará, competindo ao INEM a instrução dos processos. 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. 

 

O Gabinete de Logística e Operações assegura a gestão, manutenção e conservação das instalações e 

equipamentos do INEM, e procede às necessárias vistorias de conformidade das viaturas e 

equipamentos, de transportes de doentes urgentes/emergentes, fiscalizando a atividade de 

transporte de doentes. 

 

Para o ano de 2015, o Gabinete de Logística e Operações tinha como principais objetivos: 

 Preparar e manter os meios de emergência médica operacionais. 

 Organizar e manter atualizado o cadastro dos imóveis integrados no património do INEM  

 Estabelecer, com os serviços utilizadores, circuitos adequados de distribuição interna, 

reposição e devolução de artigos de consumo, estabelecendo uma correta política de 

reaprovisionamento. 

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

incluindo os dos respetivos veículos, e proceder ao licenciamento desta atividade e dos 

veículos a ela afetos. 

 Proceder às vistorias de conformidade das viaturas e equipamento de transporte de doentes 

urgentes/emergentes e conceder a respetiva certificação. 

 Otimizar a gestão de recursos logísticos (viaturas), através da obtenção de descontos 

preferenciais, para concessionários e oficinas de 2ª linha para mão-de-obra e peças. 

 Otimizar a gestão de recursos imobiliários apresentando contributos para a racionalização e 

otimização de utilização dos imóveis. 

 Melhorar o tratamento da informação da Gestão de Frota, através da utilização de Sistemas 

de Informação, designadamente implementando uma aplicação informática de controlo e 
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monitorização dos custos da Gestão da Frota bem como da manutenção dos processos para 

concessão de alvarás e certificados de vistorias. 

 Tratar com celeridade os processos para concessão de alvarás. 

 Proceder ao levantamento e criação de base de dados de todos os equipamentos médicos do 

INEM. 

  Dar continuidade aos processos de acreditação/certificação cumprindo os standards do 

programa de acreditação do CODU e Meios. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um 

QUAR sectorial com o GLO, cuja monitorização apresenta uma taxa de realização de 115%, tendo sido 

superado os parâmetros de eficácia e eficiência. 
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50%

50%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaç

ão

1
Obtenção de descontos preferenciais, para concessionários e 

oficinas de 2ª linha para mão-de-obra e peças (%)
10 2 15 60% dez-15 10 100% Atingiu

2
Apresentar contributos para a racionalização e otimização de 

utilização dos imóveis (mês)
7 1 5 40% dez-15 8 100% Atingiu

50%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaç

ão

3
Controlo e monitorização dos custos  da Gestão da Frota 

através de um sistema de informação (mês)
12 0 10 70% dez-15 12 100% Atingiu

4

Construção e implementação de aplicação informática de 

controlo e manutenção dos processos para concessão de 

alvarás e certificados de vistorias (mês)

11 1 9 30% dez-15 2 135% Superou

35%

100%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaç

ão

5
% de processos para concessão de alvarás instruídos em 

menos de 10 dias úteis
85 5 95 70% dez-15 100 135% Superou

6
Nº de requerimentos entidades isentas de alvará com 1ª 

análise em ≤ 3 dias, após entrada no GLO
85 5 95 30% dez-15 100 135% Superou

15%

100%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaç

ão

7
Levantamento e criação de base de dados de todos os 

equipamentos médicos do INEM, I.P. 
12 0 10 50% dez-15 12 100% Atingiu

8
% de Standards cumpridos do programa de acreditação do 

CODU e Meios
50 10 70 50% dez-15 60 100% Atingiu

Eficiência

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 115%

PLANEADO % EXECUTADO

35% 47%

15% 15%

OP4: Dar continuidade aos processos de acreditação/certificação (OE1+OE2+OE9+OE10) 100% 100%

OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico e financeiro do INEM (OE2+OE10) 100% 135%

OP1: Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos (OE2+OE10) 50% 50%

OP2: Melhorar o tratamento da informação da Gestão de Frota, através da utilização de Sistemas de Informação 50% 55%

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

50% 53%

INDICADORES

Eficiência

OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico e financeiro do INEM (OE2+OE10)

OP4: Dar continuidade aos processos de acreditação/certificação (OE1+OE2+OE9+OE10)

Qualidade

ANO:2015

Serviço: Gabinete de Logística e Operações

Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

OP1: Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos (OE2+OE10)

OP2: Melhorar o tratamento da informação da Gestão de Frota, através da utilização de Sistemas de Informação (OE5+OE9+OE10)

Eficácia
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10.7. Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI) 

 

A área de suporte da atividade do INEM relacionada com o sistema de telecomunicações e informática 

tem por objetivo promover a instalação e funcionamento das redes de telecomunicações e sistemas 

de informação do INEM, que garantam a eficácia da emergência médica, competindo-lhe assegurar a 

implementação dos sistemas de informática do INEM e definir os interfaces com outros sistemas de 

informação internos e externos. 

A atividade deste Gabinete centra-se na promoção da gestão com foco no “cliente” e na qualidade dos 

serviços de sistemas e tecnologias da informação. 

 

O principal objetivo para 2015 desta Unidade de Apoio foi o de assegurar a eficiência na utilização dos 

recursos disponíveis, através do desenvolvimento de Projetos de reestruturação das infraestruturas, 

renovação do parque informático e Implementação de uma plataforma de monotorização da 

infraestrutura de rede, servidores e aplicações do INEM e, ainda realizar o levantamento do parque 

informático e aplicações com vista à sua consolidação. 

 

Elencam-se de seguida os principais objetivos definidos para o ano de 2015: 

 Otimizar mecanismos/ferramentas tecnológicas, através da criação de um Sistema de 

Informação inovador que permita sustentabilizar as operações e realizar o controlo de gestão 

com mais rigor. Realizar as intervenções necessárias com o objetivo de implementar melhorias 

no Registo Clinico Eletrónico. 

 Instalar equipamento informático disponível nas Bases das Ambulâncias de Emergência 

Médica 

 Renovar parque informático de backoffice 

 Implementação de uma plataforma de monotorização da infraestrutura de rede, servidores e 

aplicações do INEM  

 Colaborar em projetos parceria Internacionais, designadamente através do desenvolvimento 

de aplicação de gestão de eventos de risco (integração no Projeto Transfronteiriço “Geritrans”)  

 Dar continuidade e consolidar os processos de certificação nas áreas de suporte, pelas normas 

de qualidade, implementando a primeira fase do Processo de certificação NPEN ISO 9001 da 

área dos Sistemas e Tecnologias de Informação 

 Colaborar com os demais serviços na realização de testes das aplicações, definir normas de 

documentação, e garantir o desempenho, a segurança e a confidencialidade da informação. 
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 Elaborar as especificações técnicas, acompanhar o desenvolvimento, a implementação, o teste 

e a manutenção das aplicações adquiridas externamente. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o 

QUAR sectorial com o GSTI, cuja monitorização se apresenta. Da análise dos resultados apurados no 

QUAR do GSTI 2015, verifica-se uma taxa de realização de 113%, tendo sido atingido o parâmetro e 

Qualidade e superados os parâmetros de eficácia e eficiência. 

Com exceção do indicador 3. “Projeto de reestruturação da infraestrutura do CODU de Lisboa”, todos 

os outros foram atingidos/superado. 

Quanto ao indicador não atingido, não foi possível durante o ano de 2015 avançar com este Projeto, 

sendo retomado em 2016.   

 

De referir que face à alteração/reformulação do Objetivo do QUAR do INEM 2015, 2.1 “Percentagem 

de Meios de Emergência Médica com Sistema de Registo Clinico Eletrónico”, devidamente justificada 

no Capitulo 2 – QUAR INEM 2015, esta alteração teve reflexo no QUAR 2015 do GSTI cujo indicador foi 

reformulando passando a “Percentagem de Bases de Ambulância de Emergência Médica com 

Equipamento Informático para Registo da Atividade Diária nas Plataformas Digitais do INEM”. 
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50%

60%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1
Número de intervenções realizadas com o objetivo de 

implementar melhorias no Registo Clinico Eletrónico
8 0 10 100% dez-15 8 100% Atingiu

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

2

% de Bases de Ambulância de Emergência Médica com 

Equipamento Informático para Registo da Atividade Diária nas 

Plataformas Digitais do INEM

20 12 35 100% dez-15 74,5 135% Superou

30%

50%

Meta 

2014
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3
Projeto de reestruturação da infraestrutura do CODU de Lisboa 

(Mês)
9 0 6 20% dez-15 11 82% Não atingiu

4
Renovação do parque informático (PC superiores a 6 anos) do 

backoffice (Mês)
11 1 8 40% dez-15 9 117% Superou

5
Implementação de uma plataforma de monotorização da 

infraestrutura de rede, servidores e aplicações do INEM (Mês)
9 1 7 40% dez-15 6 135% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6
Desenvolver a aplicação de Gestão de eventos de risco e sua 

integração no projeto Geritrans (Mês)
12 0 10 100% dez-15 10 125% Superou

20%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

7
Implementar a 1º fase do Processo de certificação do GSTI 

(Mês)
10 1 8 50% dez-15 10 100% Atingiu

8
% De Cumprimento de standards (GSTI) de acreditação do 

programa do CODU e Meios
50 10 70 50% dez-15 60 100% Atingiu

50% 57%

50%OOp3: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis 

OOp4: Desenvolver projetos parceria Internacionais 

Qualidade

PLANEADO % EXECUTADO

59%

OOp5: Dar continuidade e consolidar os processos de certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade 

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permita assegurar 

maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados 
40% 54%OOp2: Implementar uma plataforma eletrónica eficaz conducente à eliminação dos circuitos em papel 

Eficiência

60% 60%

36%30%

50%

PLANEADO % EXECUTADO

PLANEADO % EXECUTADO

63%

113%

100% 100%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

20% 20%

INDICADORES

ANO:2015

Serviço: Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação

Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Eficácia

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permita assegurar maior rapidez na assistência e 

maior qualidade nos serviços prestados (OE2+OE3+OE7+OE9)

OOp2: Implementar uma plataforma eletrónica eficaz conducente à eliminação dos circuitos em papel (OE7+OE9)

OOp3: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis (OE2+OE9+OE10)

OOp4: Desenvolver projetos parceria Internacionais (OE1+OE6+OE 9)

OOp5: Dar continuidade e consolidar os processos de certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade (OE5+OE7+OE9) 

Eficiência

Qualidade
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10.8. Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública (GGCCP) 

 

É o Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública que assegura as aquisições de todos os 

bens, serviços e empreitadas necessárias ao funcionamento do INEM, desenvolvendo os adequados 

procedimentos de contratação pública. 

 

Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU, designadamente 

através do registo eletrónico de informação no Portal do SIEM por parte das Ambulâncias de Socorro 

sedeadas em Postos de Emerência Médica e Postos Reserva, com vista ao pagamento dos respetivos 

prémios de saída. 

 

Para o ano de 2015, o Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública tinha como objetivos: 

 Apresentar um documento com contributos visando a implementação de um plano de redução 

de custos para a gestão de frota do INEM. 

 Apresentar um documento com contributos visando a racionalização e otimização de imóveis  

 Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM, desenvolvendo 

todos os esforços para a conclusão atempada procedimento interno aquisitivos, concluindo, 

em 2015, o procedimento interno aquisitivos de Ambulâncias e Viaturas Médicas de 

Emergência e Reanimação (VMER).  

 Dar continuidade à realização de auditorias internas a processos de gestão. 

 Participar na elaboração e implementar políticas e estratégias de compras para as diversas 

categorias de bens e serviços. 

 Identificar, de forma sistemática, as oportunidades de redução de custos e assegurar a sua 

implementação. 

 Gerir o património imobiliário e mobiliário pertencente ao INEM, bem como dos bens do 

Estado que lhe estão afetos. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o 

QUAR sectorial com o GGCCP, cuja monitorização se apresenta e onde se apurou uma taxa de 

realização de 134%. Todos mos indicadores foram atingidos/superados, tendo os três parâmetros de 

eficácia, eficiência e qualidade sido igualmente superados. 
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40%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1
% de Posto PEM que procedem ao envio eletrónico de informação no 

Portal do SIEM
85 5 95 100% dez-15 100 135% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

2

Apresentar um documento com contributos visando a implementação 

de um plano de redução de custos para a gestão de frota do INEM 

(Mês)

11 1 9 50% dez-15 4 135% Superou

3
Apresentar um documento com contributos visando a racionalização 

e otimização de imóveis (Mês)
11 1 9 50% dez-15 8 135% Superou

40%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4
Conclusão do procedimento interno aquisitivos de ambulâncias e 

VMER (Mês)
7 1 5 100% dez-15 6 100% Atingiu

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5
Número de procedimentos submetidos à concorrência em 

plataformas eletrónicas de contratação
20 4 25 50% dez-15 21 100% Atingiu

6 % de prémios de saída processados em menos de 30 dias úteis 85 5 95 50% dez-15 100 135% Superou

20%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

7 Nº de auditorias internas a processos de gestão 1 0 3 100% dez-15 2 113% Superou

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia

OP1: Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU (OE2+OE6+OE9+OE10)

OP2: Assegurar a compilação e tratamento dentro dos prazos estipulados pelo CD (OE2+OE9+OE10)

OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM (OE10)

OP4: Contribuir para a realização dos objetivos do QUAR do INEM 2015 (OE1+OE2)

OP5: Promover a qualidade do atendimento aos utentes e disponibilizando informação sobre a atividade do INEM (OE1+OE2+OE5)

Qualidade

Eficiência

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 134%

20% 23%

OP5: Promover a qualidade do atendimento aos utentes e disponibilizando informação sobre a atividade do INEM 100% 113%

OP4: Contribuir para a realização dos objetivos do QUAR do INEM 2015 50% 59%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

40% 44%

OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM 50% 50%

OP2: Assegurar a compilação e tratamento dentro dos prazos estipulados pelo CD 50% 101%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

40% 68%

50% 68%

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

OP1: Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU 

ANO:2015

Serviço: Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Objetivos Operacionais
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10.9. Gabinete Jurídico (GJ) 

 

A atividade de apoio jurídico, nomeadamente a participação na análise e preparação de diplomas 

legais e de regulamentos no domínio da respetiva atividade, como também da elaboração ou 

apreciação de minutas de contratos, protocolos, e outros documentos, assume um papel primordial 

enquanto atividade de suporte. 

É ao Gabinete Jurídico que compete elaborar pareceres, analisar e preparar informações sobre 

matérias de natureza jurídica das áreas de competência do Instituto, assim como prestar consultoria 

jurídica sobre todos os assuntos que lhe sejam remetidos pelo Conselho Diretivo do INEM. 

 

Durante o ano de 2015, a atividade na área jurídica garantiu padrões elevados de qualidade e 

operacionalidade no que respeita ao apoio jurídico prestado quer na emissão de pareceres quer de 

informações jurídicas com vista a tomada de decisão, mantendo nível de excelência desejável. 

Este Gabinete prestou assessoria jurídica ao Conselho Diretivo e às demais unidades do INEM, 

procurando otimizar recursos, promover a eficiência e qualidade dos profissionais através do reforço 

da dotação dos seus conhecimentos.  

Durante o ano de 2015 foram, ainda, otimizados os circuitos dos processos para conseguir ganhos de 

eficácia e eficiência na sua conclusão/apoio a decisão. 

 

Elencam-se os principais objetivos definidos para o ano de 2015: 

 Assegurar a preparação de projetos de diplomas legais no âmbito da atividade do INEM, 

elaborando as respetivas propostas ao CD do INEM. 

 Assegurar a emissão e celeridade nos pareceres nas diversas áreas. 

 Regularizar o contencioso de mera ordenação social por infração ao Regulamento do 

Transporte de Doentes 

 Melhorar a resposta (celeridade) na elaboração de protocolos.  

 Melhorar a resposta aos pedidos de informação de acessos a dados (ADA) respondendo dentro 

dos prazos legais 

 Consolidar a proposta da carreira dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar e apresentar 

proposta de integração e desenvolvimento da carreira Médica INEM.  

 Participar nos processos de Gestão, através da elaboração de propostas.  

 Promover a desmaterialização de documentos e de processos com vista à simplificação de 

procedimentos e à consequente diminuição de custos associados aos mesmos, 

designadamente em matéria de acesso a dados emitidos por via eletrónica/fax. 
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Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um 

QUAR sectorial com o GJ, cuja monitorização se apresenta e onde se apurou uma taxa de realização 

de 124%, tendo sido superados os três parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade. 

 

 

 

40%

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1 N.º de diplomas propostos ao CD 2 0 4 100% dez-15 12 135% Superou

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

2 % De processos contraordenações instaurados 45 20 95 100% dez-15 165 135% Superou

20%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3 % na elaboração de protocolos ( média 2 dias elaboração da minuta) 82 5 95 100% dez-15 97 129% Superou

30%

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4 % de processos com emissão de parecer dos classificados com tal 50 10 95 100% dez-15 98 127% Superou

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5
% de respostas de pedidos de informação de Acesso a dados (ADA), 

prazo legal 15 dias úteis
92 5 100 100% dez-15 95 100% Atingiu

30%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6
Apresentar proposta de integração e desenvolvimento da carreira 

Médica INEM (mês)
11 1 8 100% dez-15 5 135% Superou

30%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

7
N.º Participações do Gabinete Jurídico na elaboração de propostas de 

processos de gestão 
3 1 5 100% dez-15 8 135% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

8
% Processos em matéria de acesso a dados emitidos por via 

eletrónica/fax
72 5 85 100% dez-15 75 100% Atingiu

ANO:2015

Serviço: Gabinete Jurídico
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Eficácia

OP1: Assegurar a preparação de projetos de diplomas legais no âmbito da atividade do INEM (OE2+OE7+OE9)

OP2: Regularizar contencioso de mera ordenação social por infração ao Regulamento do Transporte de Doentes (OE1+OE2)

OP3: Melhorar a resposta na elaboração de protocolos (OE2+OE9)

OP5: Melhorar a resposta aos pedidos de informação de acessos a dados (ADA) (OE1+OE2+OE9)

OP6: Consolidar as carreiras especiais existentes e criar a carreira ainda não revista (OE3+OE7)

OP4: Assegurar a emissão de pareceres nas diversas áreas (OE2+OE9)

INDICADORES

OP7: Participar nos processos de Gestão (OE2+OE6)

OP8: Promover a desmaterialização de documentos e de processos com vista à simplificação de procedimentos e à consequente diminuição de custos associados aos 

mesmos (OE1+OE2+OE9+OE10)

40% 54%

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

INDICADORES

OP1: Assegurar a preparação de projetos de diplomas legais no âmbito da atividade do INEM (OE2+OE7+OE9) 40% 54%

OP2: Regularizar contencioso de mera ordenação social por infração ao Regulamento do Transporte de Doentes (OE1+OE2) 40% 54%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

30% 36%

OP4: Assegurar a emissão de pareceres nas diversas áreas (OE2+OE9) 30% 38%

OP8: Promover a desmaterialização de documentos e de processos com vista à simplificação de procedimentos e à consequente 

diminuição de custos associados aos mesmos (OE1+OE2+OE9+OE10)
50% 50%

OP5: Melhorar a resposta aos pedidos de informação de acessos a dados (ADA) (OE1+OE2+OE9) 40% 40%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 124%

OP3: Melhorar a resposta na elaboração de protocolos (OE2+OE9)

Qualidade

Eficiência

26%

OP6: Consolidar as características especiais existentes e criar a carreira ainda não revista (OE3+OE7)

OP7: Participar nos processos de Gestão (OE2+OE6) 50% 68%

20%

30% 41%

30% 35%
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10.10. Gabinete de Qualidade (GQ) 

 

É competência deste Gabinete assegurar o apoio ao Conselho Diretivo na definição da política da 

qualidade, garantindo a difusão da mesma e promovendo o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. 

É o Gabinete de Qualidade que procede ao controlo e acompanhamento das atividades do INEM no 

âmbito dos processos operacionais e na implementação de uma cultura de qualidade, nas múltiplas 

diversas atividades do INEM. 

 

Recorde-se que a atividade do CODU foi, em 2012, objeto de um processo de Acreditação, segundo o 

Modelo Nacional e Oficial de Acreditação do Ministério da Saúde, tendo sido atribuído ao INEM a 

Certificação de Qualidade de Nível Avançado atribuído pelo Comité de Certificação da Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), da Consejeria de Salud y Bienestar Social.  

Este processo envolve globalmente toda a organização ao nível operacional mas também ao nível das 

áreas de suporte, através da criação de grupos de trabalho, com o objetivo de identificarem áreas de 

melhoria nos procedimentos. Estas melhorias são implementadas e avaliadas em relação à sua eficácia, 

numa lógica de melhoria contínua.  

 

Em 2014 foi, desde logo, estabelecido um plano distribuindo tarefas pelos grupos de trabalho e 

realizadas reuniões de acompanhamento para verificar a evolução das atividades. Foram elaboradas 

listas de verificação para as auditorias ao nível documental, visitas ao CODU, visita aos Meios e visita à 

Farmácia e Armazéns. Durante o ano de 2015 foram iniciadas as auditorias internas que serviram para 

preparar as visitas de avaliação externa da DGS / ACSA que ocorrerão em 2016. E, no final do ano foram 

trabalhadas as melhorias identificadas no relatório da avaliação de acompanhamento da ACSA.  

 

 

Para o ano de 2015, o Gabinete de Qualidade tinha como principais objetivos: 

 Consolidar o processo de Acreditação do CODU e Meios, dando cumprimento aos standards 

do programa de acreditação do CODU e Meios. 

 Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas 

de qualidade, consolidando o Sistema de Gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001), o Sistema de 

Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (Norma NP 4397/ OSHAS 18001), o Sistema de 

Gestão Ambiental (NP EN ISO 14001) e iniciando a implementação dos requisitos do Sistema 

de Gestão da Segurança da Informação (NP ISO 27001).   
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 Cumprir o Programa de auditorias proposto para 2015 e implementar as medidas corretivas 

das não conformidades que surgiram no âmbito dos processos certificados. Foi realizada pela 

APCER a auditoria externa de acompanhamento ao Sistema de Gestão de Qualidade tendo 

sido renovada a certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade em todos os âmbitos 

certificados. 

 Promover a qualidade dos processos no INEM, através da aplicação de questionários para 

avaliação da satisfação dos Utentes e dos Colaboradores do INEM. 

 

Durante o ano de 2015, o Gabinete de Qualidade atingiu os objetivos propostos tendo alcançado com 

sucesso as iniciativas identificadas no Plano de Atividades, onde se destaca: 

 
Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um 

QUAR sectorial com o GQ, cuja monitorização se apresenta e onde foi apurada uma taxa de realização 

de 102%, tendo sido atingidos os parâmetros de eficácia e Qualidade e superado o parâmetro de 

eficiência. 

 

Com exceção do indicador 1. “Rever o modelo de integração do atendimento e aconselhamento 

médico no âmbito de situações de intoxicação na rotina dos CODU”, todos os outros foram 

atingidos/superado. 

Quanto ao indicador não atingido, não foi possível durante o ano de 2015 rever o referido modelo, 

situação que será revista/retomada em 2016.   

 

Com exceção do indicador 5. “Percentagem de implementação das medidas corretivas das não 

conformidades que surjam no âmbito dos processos certificados”, todos os outros foram 

atingidos/superado. 

Quanto ao indicador não atingido (ficando aquém em 10% face à meta definida), ficou a dever-se ao 

facto de existirem medidas corretivas ainda em curso.  

 

Maior detalhe desta atividade já foi apresentada no Capítulo 5 – Sistema de Gestão da Qualidade. 
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40%

50%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaçã

o

1
N.º de fases concluídas do processo de certificação pela norma 

da qualidade da área de tecnologias e sistemas de informação.
1 0 3 100% dez-15 1 100% Atingiu

50%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaçã

o

2
% Standards cumpridos do programa de acreditação do CODU 

e Meios
50 10 70 100% dez-15 60 100% Atingiu

40%

50%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaçã

o

3
Elaboração de relatório em articulação com o GPCG (nº de 

vezes por ano)
2 1 4 100% dez-15 2 100% Atingiu

50%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaçã

o

4 % de auditorias realizadas (n.º de realizadas / n.º de previstas) 62 5 75 50% dez-15 98 135% Superou

5

% de implementação das medidas corretivas das não 

conformidades que surjam no âmbito dos processos 

certificados

82 5 95 50% dez-15 69 90% Não atingiu

20%

100%

Meta 

2015

Tolerânci

a

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise

Resultad

o

Taxa de 

Realizaçã

o

Classificaçã

o

6
Nº médio mensal de questionários aplicados para avaliação da 

satisfação dos utentes
130 10 150 50% dez-15 125 100% Atingiu

7
Nº de questionários aplicados para avaliação da satisfação dos 

trabalhadores no ano
1 0 2 50% dez-15 1 100% Atingiu

OP5: Promover a qualidade dos processos no INEM (OE1+OE2+OE5)

Op3: Monitorizar o Plano Estratégico do INEM 2014/2016

Op4: Cumprir Programa de auditorias 

Qualidade

INDICADORES

OP5: Promover a qualidade dos processos no INEM

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia

Op1: Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade

50% 50%Op2: Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios

Eficiência

50% 50%

42%40%

40% 40%

50%

102%

100% 100%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

Qualidade

20% 20%

50%

PLANEADO % EXECUTADO

PLANEADO % EXECUTADO

56%

PLANEADO % EXECUTADO

50%

INDICADORES

INDICADORES

Eficácia

Eficiência

Op1: Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade (OE1+OE2+OE5+OE7+OE9)

Op2: Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios (OE1+OE2+OE5+OE7)

Op3: Monitorizar o Plano Estratégico do INEM 2014/2016 (OE1+OE2+OE10)

Op4: Cumprir Programa de auditorias(OE2+OE5+OE7+OE9)

ANO:2015

Serviço: Gabinete de Qualidade

Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES
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10.11. Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG) 

 

O planeamento e controlo dos processos de gestão assume uma crescente relevância na gestão da 

atividade do INEM sendo a principal função do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG), 

garantir uma visão integrada do INEM em articulação com os seus objetivos estratégicos e assegurar a 

tomada de decisão e avaliar a performance da atividade do INEM.. 

Compete ao GPCG assegurar o planeamento estratégico e operacional do INEM, assim como assegurar 

a geração de informação de reporting e implementar um sistema de gestão de desempenho. 

 

O ano de 2015 centrou-se no desenvolvimento adequado de sistemas de acompanhamento das 

atividades e na participação em processos de gestão, elaboração de estudos da atividade do INEM com 

vista à tomada de decisões e otimização dos circuitos dos processos para conseguir ganhos de eficácia 

e eficiência. Durante o ano de 2015 foi, igualmente, dada especial atenção aos processos de 

monitorização da atividade operacional do INEM, designadamente os que concorrem para ações para 

a sustentabilidade financeira do INEM. 

 
 
 Elencam-se de seguida os principais objetivos definidos para o ano de 2015: 

 

 Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU e dos Meios 

de Emergência Médica Por um lado, disponibilizando mensalmente a informação sobre a 

estatística da atividade operacional e por outro realizando avaliações / estudos periódicos 

sobre o desempenho. 

 Apresentar em tempo útil relatórios, planos e outros pedidos pontuais efetuados pelo 

Conselho Diretivo do INEM. 

 Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM, designadamente 

através da monitorização dos custos com horas extraordinárias, horas de qualidade, 

prestações de serviço, ajudas de custo e pagamentos a formadores. 

 Monitorização do processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores. 

 Coordenar a preparação da proposta do Quadro de Avaliação e Responsabilização 

 Elaborar o plano de atividades e do plano estratégico e acompanhar a sua execução. 

 Elaborar o Relatório de Atividades 

 Contribuir para o plano de ação para a sustentabilidade financeira do INEM, designadamente 

através do apuramento da Contabilidade Analítica em articulação com o DGF, da elaboração 

do estudo sobre os custos suportados pelo acionamento das Ambulâncias que não dispõem 

de protocolo com o INEM (NINEM).  
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 Participar na elaboração de propostas de processos de gestão. 

 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o 

QUAR sectorial com o GPCG, cuja monitorização se apresenta. Da análise dos resultados apurados no 

QUAR do GPCG 2015, verifica-se uma taxa de realização de 129%, tendo sido superados os três 

parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade. 

 

Com exceção do indicador 8. “Apresentar a análise das Dimensões / Centros de Custo em articulação 

com o GPCG”, os restantes foram atingidos/superado. 

Quanto ao indicador não atingido, esclarece-se o seu não cumprimento não ficou a dever à não 

apresentação do proposto mas sim à extemporaneidade do mesmo. Com efeito, só foi possível a 

realização desta análise em dezembro de 2015. Ora, tendo a meta sido definida para o mês de 

setembro de 2015 (e não tendo sido indicado uma valor de tolerância), o indicador teve como 

resultado uma taxa de realização de 75%, tendo ficado “não atingido” 
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50%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1
Disponibilizar informação sobre a estatística mensal da 

atividade operacional, até ao último dia do mês seguinte (N.º)
10 0 12 60% dez-15 12 125% Superou

2
Realizar avaliações / estudos periódicos sobre o desempenho 

do CODU (N.º)
8 0 10 40% dez-15 15 135% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3
% de Relatórios / Planos elaborados a pedidos do CD 

entregues dentro do prazo estipulado
75 5 95 70% dez-15 100 131% Superou

4
% de respostas a pedidos pontuais do CD respondidos dentro 

do prazo estipulado
75 5 95 30% dez-15 100 131% Superou

35%

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5

Tratar os dados relativos ao pagamento de horas extra, horas 

de qualidade, prestações de serviço, ajudas de custo e 

pagamentos a formadores até ao último dia do mês seguinte 

após a receção dos dados (N.º)

10 1 12 100% dez-15 12 125% Superou

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6 Monitorizar os indicadores do QUAR INEM 2015 (N.º) 3 0 4 100% dez-15 5 135% Superou

10%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

7
Elaboração de relatório em articulação com o Gabinete de 

Qualidade (nº de vezes por ano)
2 1 4 100% dez-15 2 100% Atingiu

10%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

8
Apresentar a análise das Dimensões / Centros de Custo em 

articulação com o DGF, referente ao ano 2014 (Mês)
9 0 6 50% dez-15 12 75% Não atingiu

9

Apresentar a análise dos custos suportados pelo acionamento 

dos N`INEMs, em articulação com o DGF, levando em conta 

despesa paga / nº saídas

7 1 5 50% dez-15 4 135% Superou

15%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

10
N.º Participações do GPCG na elaboração de propostas de 

processos de gestão
3 1 5 50% dez-15 9 135% Superou

11
Cumprimento do standard (GPCG) de acreditação do programa 

do CODU e Meios (Mês)
11 1 9 50% dez-15 7 135% Superou

OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM

OP4: Contribuir para a realização dos objetivos do QUAR do INEM 2015

OP5: Monitorizar o Plano Estratégico do INEM 2014/2016 

OP6: Concretizar o Plano de ação para a sustentabilidade financeira do INEM em articulação com a DGF

Eficiência

INDICADORES

ANO:2015

Serviço: Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

Eficácia

OP1: Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU – (OE2+OE9)

OP2: Assegurar a compilação e tratamento dentro dos prazos estipulados pelo CD – (OE2)

INDICADORES

OP4: Contribuir para a realização dos objetivos do QUAR do INEM 2015 – (OE1+OE2)

OP5: Monitorizar o Plano Estratégico do INEM 2014/2016 – (OE1+OE2+OE10)

OP6: Concretizar o Plano de ação para a sustentabilidade financeira do INEM em articulação com a DGF (OE2+OE10)

OP7: Participação em processos de Gestão – (OE2+OE6)

Qualidade

OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM – (OE2)

INDICADORES

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

50% 65%

OP2: Assegurar a compilação e tratamento dentro dos prazos estipulados pelo CD

40% 50%

OP1: Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU 50% 65%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

15% 20%

35% 44%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 129%

50%

40%

10%

10%

66%

54%

10%

11%

OP7: Participação em processos de Gestão 100% 135%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO
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10.12. Gabinete de Marketing e Comunicação 

 

O INEM, no domínio do marketing e da promoção da comunicação interna e externa, define e planeia 

as estratégias a adotar, contribuindo para a consolidação e manutenção da imagem da instituição. Esta 

área de suporte à atividade do INEM garante as atividades de assessoria de imprensa, a difusão das 

notícias relevantes pelos órgãos do INEM e Ministério da Saúde, bem como a gestão dos seus canais 

de comunicação com o exterior. É também nesta área que é assegurada a gestão das reclamações. 

Compete ao Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC) implementar planos de marketing e de 

comunicação, desenvolvendo as suas competências nas áreas de gestão da comunicação e das 

relações externas do INEM e da informação na componente de documentação. 

 

Em 2015, o GMC continuou a desenvolver iniciativas no sentido de promover a correta divulgação da 

sua atividade, contribuindo para  um maior esclarecimento dos utentes dos serviços do INEM, dos 

profissionais de saúde bem como  dos restantes parceiros do INEM  

 

Para além desse Plano de Comunicação de Crise, a equipa do GMC procurou cumprir o Plano de 

Atividades previamente estabelecido e trabalhado para uma conjuntura que se expectava como 

“normal”.  

 

Para o ano de 2015, o Gabinete de Marketing e Comunicação tinha como principais objetivos: 

 Assegurar um serviço de assessoria mediática para os órgãos do INEM, disponibilizando em 

tempo útil as respostas aos pedidos dos órgãos de comunicação social e apresentando 

diariamente, por correio eletrónico, o resumo de imprensa. 

 Divulgar a atividade do INEM através de comunicados de imprensa Edição de uma newsletter 

em formato digital divulgação de resultados de projeto de parceria internacional. 

 Utilização das redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) enquanto ferramenta de 

divulgação da atividade do INEM. 

 Melhorar a disponibilização de conteúdos do INEM na Internet, disponibilizando vídeos no 

INEM TV e novos conteúdos no menu “última hora”. 

 Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação 

que o capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde e apostando na consulta a 

associações representativas de utentes e de cidadãos que participem na definição de 

estratégias de melhoria de desempenho do INEM. 
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 Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e 

disponibilizando informação sobre a atividade do INEM. 

 

 

As atividades desenvolvidas na vertente da Comunicação Externa foi já abordada no presente Relatório 

no Capitulo 6 – Marketing e Comunicação do INEM. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o 

QUAR sectorial com o GMC, cuja monitorização se apresenta e onde se registou uma taxa de realização 

de 104%. Tendo sido superados os três parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade. 

 

De referir que um dos indicadores “Criação de plataforma consultiva de associações representativas 

de utentes e de cidadãos que participem na definição de estratégias de melhoria de desempenho do 

INEM” inseridos no objetivo operacional do GMC (Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando 

indicadores de desempenho e informação que o capacite a participar ativamente na gestão da sua 

saúde) foi substituído por “Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, aferido através 

dos inquéritos de satisfação dos utentes. Situação já devidamente justificada no Ponto 3.1, do presente 

Relatório. 
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35%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1
% de respostas aos pedidos dos órgãos de comunicação 

social até ao 1º dia útil seguinte ao da receção
95 1 97 50% dez-15 97 126% Superou

2
% de resumo de imprensa enviado diariamente, por correio 

eletrónico, até às 10 horas
95 1 97 50% dez-15 223 135% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3 N.º de comunicados de imprensa propostos 30 5 40 65% dez-15 60 135% Superou

4
Edição de uma newsletter  em formato digital (n.º de 

exemplares)
40 1 43 20% dez-15 33 85% Não atingiu

5
Divulgação de resultados de projeto de parceria 

internacional - Geritrans (mês)
11 0 10 15% dez-15 6 135% Superou

35%

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6
N.º de novos conteúdos na página institucional do INEM no 

Facebook e Twitter
520 10 700 70% dez-15 532 102% Superou

7
N.º de novos conteúdos na página institucional do INEM no 

Instagram
37 0 38 30% dez-15 47 135% Superou

50%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

8 Colocação on-line de vídeos no INEM TV (N.º) 52 2 55 50% dez-15 1 2% Não atingiu

9
Inserção de novos conteúdos no menu “última hora” do site 

na Internet (N.º)
55 2 58 50% dez-15 43 81% Não atingiu

30%

15%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

10

N.º de associações representativas de utentes e de cidadãos 

consultadas e que participem na definição de estratégias de 

melhoria de desempenho do INEM

3 0 4 100% dez-15 6 135% Superou

85%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, 

aferido através dos inquéritos de satisfação dos utentes (%)
85 5 92 50% dez-15 96,73 135% Superou

12
Apresentação de relatórios trimestrais sobre as reclamações 

recebidas no INEM: utentes + SIEM (n.º de relatórios)
4 0 4 20% dez-15 7 135% Superou

INDICADORES

ANO:2015

Serviço: Gabinete de Marketing Comunicação
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

35% 45%

OP1: Assegurar um serviço de assessoria mediática para os órgãos do INEM 50% 65%

OP2: Divulgar a atividade do INEM 50% 62%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

35% 27%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

50% 56%

50% 21%

30% 30%

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e 

disponibilizando informação sobre a atividade do INEM 
85% 80%

20%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 102%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

OP1: Assegurar um serviço de assessoria mediática para os órgãos do INEM - OE1 + OE9

OP2: Divulgar a atividade do INEM - OE1 + OE9

OP3: Utilização das redes sociais e new media enquanto ferramenta de divulgação da atividade do INEM - OE1 + OE6 + OE9

OP4: Melhorar a disponibilização de conteúdos do INEM na Internet - OE1 + OE6 + OE9

OP5: Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação que o capacite a participar ativamente na 

gestão da sua saúde - OE2 + OE5 + OE6

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a atividade 

do INEM - OE2 + OE5

OP3: Utilização das redes sociais e new media enquanto ferramenta de divulgação da atividade do INEM

OP4: Melhorar a disponibilização de conteúdos do INEM na Internet 

OP5: Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação que o 

capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde 
15%
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10.13. Delegações Regionais 

 

O INEM dispõe de três serviços territorialmente desconcentrados, designados por Delegações 

Regionais. 

 

São as Delegações Regionais do INEM que asseguram a gestão operacional, na respetiva área 

geográfica, dos processos relativos ao atendimento e assistência a doentes urgentes/emergentes, bem 

como, à operacionalidade dos meios humanos, financeiros e materiais que lhe estão afetos, 

competindo -lhes, em articulação com as restantes unidades orgânicas: 

 Gerir os meios sediados em entidades externas, garantindo o cumprimento dos compromissos 

entre o INEM e aquelas entidades. 

 Assegurar e gerir o funcionamento local das atividades de formação, de apoio psicológico e 

intervenção em crise, de orientação de doentes urgentes, da logística, de telecomunicações e 

de informática. 

 Assegurar a gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais que lhe estão afetos. 

 

Para o ano de 2015, as Delegações Regionais tinham como principais objetivos: 

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

permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados 

 Monitorizar sistematicamente os tempos de socorro.  

 Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, 

permitindo em crescimento exponencial do número de pessoas formadas, designadamente 

através em ações de mass training SBV. 

 Continuar a adotar estratégias organizativas designadas por Vias Verdes, melhorando os 

tempos de socorro para as as Vias Verdes AVC e Coronária. Para as Vias Verdes Trauma e Sépsis 

apresentar uma proposta de registo informático que permita monitorizar esta atividade. 

 Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, 

adaptada às características e necessidades das diferentes regiões do País. 

 Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis investindo na otimização de recursos e 

infraestruturas dos CODU. 

 Promover a qualidade do atendimento aos utentes. 

 

 

Para tal foi contratualizado o QUAR sectorial com cada uma das Delegações Regionais, com o objetivo 

de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados. 
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10.13.1. Delegação Regional do Norte 

 

Da análise dos resultados apurados no QUAR 2015 da Delegação Regional do Norte, verifica-se uma 

taxa de realização de 126%. Tendo sido superados os parâmetros de eficiência, eficácia e qualidade. 
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45%

45%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
% de acionamentos de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, 

desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 19 minutos
85 10 98 50% dez-15 89,5 100% Atingiu

1.2

% de acionamentos de ambulâncias SBV com tempo de resposta, 

desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 15 minutos, 

em situações graves

85 10 98 50% dez-15 91,4 100% Atingiu

20%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 N.º de elementos formados em ações de mass training SBV 2500 500 3500 100% dez-15 6.578 135% Superou

35%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3.1

% de acionamentos para doentes admitidos em Unidades de AVC, com 

encaminhamento através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local 

até à chegada ao hospital, em tempo, ≤ 45 minutos

55 10 75 25% dez-15 66,4 114% Superou

3.2

% de acionamentos para doentes com EAMST com 

supradesnivelamento do segmento ST, admitidos através das "Vias 

Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao hospital, em 

tempo ≤ 105 minutos

90 5 97 25% dez-15 93,5 100% Atingiu

3.3
Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde da 

Sépsis (mês)
11 1 8 25% dez-15 12 100% Atingiu

3.4
Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde da 

Trauma (mês)
11 1 8 25% dez-15 9 117% Superou

35%

60%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
% de execução anual do Plano de Rede de meios de Emergência 

Médica, aprovado pela Tutela (15 PEM + 5 AEM + 5 MEM)
70 20 95 100% dez-15 104 134% Superou

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Obter aprovação de um Plano de otimização de recursos e 

infraestruturas dos CODU (mês)
11 1 8 100% dez-15 2 175% Superou

20%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, aferido 

através dos inquéritos de satisfação dos utentes (%)
85 5 92 50% dez-15 96,73 135% Superou

6.2
% de Standards cumpridos do programa de acreditação do CODU e 

Meios
50 10 70 50% dez-15 60 100% Atingiu

INDICADORES

INDICADORES

ANO:2015

Serviço: Delegação Regional do Norte
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

EFICÁCIA

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade 

nos serviços prestados (OE2+OE3+OE7+OE9)

OOp2: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo em crescimento exponencial do número de pessoas 

formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM (OE8)

OOp3: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes (OE2+OE3+OE4+OE9)

OOp4: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das diferentes 

regiões do País (OE2+OE3+OE7+OE9) 

EFICIÊNCIA

INDICADORES

Oop5: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis  (OE3)

OOp6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE2+OE3+OE7+OE9) 

QUALIDADE

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

45% 49%

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior 

qualidade nos serviços prestados 
45% 45%

OOp2: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo em crescimento exponencial do número de 

pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM
20% 27%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

20% 24%

OOp6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE2+OE3+OE7+OE9) 100% 118%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 126%

Oop5: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis 40%

35% 38%

70%

OOp3: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes 

OOp4: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das 

diferentes regiões do País 
60% 80%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

35% 53%
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10.13.2. Delegação Regional do Centro 

 

Da análise dos resultados apurados no QUAR da Delegação Regional do Centro 2015, verifica-se uma 

taxa de realização de 116%. Tendo sido superados os parâmetros de eficiência, eficácia e qualidade. 
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45%

45%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
% de acionamentos de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, 

desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 19 minutos
85 10 98 50% dez-15 87,4 100% Atingiu

1.2

% de acionamentos de ambulâncias SBV com tempo de resposta, 

desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 15 minutos, 

em situações graves

85 10 98 50% dez-15 87,3 100% Atingiu

20%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 N.º de elementos formados em ações de mass training SBV 1000 500 2000 100% dez-15 551 100% Atingiu

35%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3.1

% de acionamentos para doentes admitidos em Unidades de AVC, com 

encaminhamento através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local 

até à chegada ao hospital, em tempo, ≤ 45 minutos

55 10 75 25% dez-15 52,6 100% Atingiu

3.2

% de acionamentos para doentes com EAMST com 

supradesnivelamento do segmento ST, admitidos através das "Vias 

Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao hospital, em 

tempo ≤ 105 minutos

90 5 97 25% dez-15 89,6 100% Atingiu

3.3
Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde da 

Sépsis (mês)
11 1 8 25% dez-15 12 100% Atingiu

3.4
Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde da 

Trauma (mês)
11 1 8 25% dez-15 9 117% Superou

35%

60%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
% de execução anual do Plano de Rede de meios de Emergência 

Médica, aprovado pela Tutela (15 PEM + 5 AEM + 5 MEM)
70 20 95 100% dez-15 104 134% Superou

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Obter aprovação de um Plano de otimização de recursos e 

infraestruturas dos CODU (mês)
11 1 8 100% dez-15 2 135% Superou

20%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, aferido 

através dos inquéritos de satisfação dos utentes (%)
85 5 92 50% dez-15 96,73 135% Superou

6.2
% de Standards cumpridos do programa de acreditação do CODU e 

Meios
50 10 70 50% dez-15 60 100% Atingiu

INDICADORES

INDICADORES

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

QUALIDADE

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade 

nos serviços prestados (OE2+OE3+OE7+OE9)

OOp2: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo em crescimento exponencial do número de pessoas 

formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM (OE8)

OOp3: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes (OE2+OE3+OE4+OE9)

OOp4: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das diferentes 

regiões do País (OE2+OE3+OE7+OE9) 

ANO:2015

Serviço: Delegação Regional do Centro
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

Oop5: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis  (OE3)

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

OOp6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE2+OE3+OE7+OE9) 

INDICADORES

45% 46%

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior 

qualidade nos serviços prestados 
45% 45%

OOp2: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo em crescimento exponencial do número de 

pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM
20% 20%

OOp3: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes 35% 36%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

35% 47%

OOp4: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das 

diferentes regiões do País 
60% 80%

Oop5: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis 40% 54%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 116%

20% 24%

OOp6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE2+OE3+OE7+OE9) 100% 118%
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10.13.3. Delegação Regional do Sul 

 

Da análise dos resultados apurados no QUAR 2015 da Delegação Regional do Sul, verifica-se uma taxa 

de realização de 119%. Tendo sido superados os três parâmetros de eficiência, eficácia e qualidade. 
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45%

45%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

1.1
% de acionamentos de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, 

desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 19 minutos
85 10 98 50% dez-15 82,5 100% Atingiu

1.2

% de acionamentos de ambulâncias SBV com tempo de resposta, 

desde o acionamento à chegada ao local, em tempo ≤ a 15 minutos, 

em situações graves

85 10 98 50% dez-15 80,1 100% Atingiu

20%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

2.1 N.º de elementos formados em ações de mass training SBV 2000 500 3000 100% dez-15 3.456 135% Superou

35%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

3.1

% de acionamentos para doentes admitidos em Unidades de AVC, com 

encaminhamento através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local 

até à chegada ao hospital, em tempo, ≤ 45 minutos

55 10 75 25% dez-15 54,0 100% Atingiu

3.2

% de acionamentos para doentes com EAMST com 

supradesnivelamento do segmento ST, admitidos através das "Vias 

Verdes", deste a chegada ao local até à chegada ao hospital, em 

tempo ≤ 105 minutos

90 5 97 25% dez-15 90,0 100% Atingiu

3.3
Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde da 

Sépsis (mês)
11 1 8 25% dez-15 12 100% Atingiu

3.4
Apresentar uma proposta de registo informático para a Via verde da 

Trauma (mês)
11 1 8 25% dez-15 9 117% Superou

35%

60%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

4.1
% de execução anual do Plano de Rede de meios de Emergência 

Médica, aprovado pela Tutela (15 PEM + 5 AEM + 5 MEM)
70 20 95 100% dez-15 104 134% Superou

40%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

5.1
Obter aprovação de um Plano de otimização de recursos e 

infraestruturas dos CODU (mês)
11 1 8 100% dez-15 2 135% Superou

20%

100%

Meta 

2015
Tolerância

Valor 

crítico
Peso

Mês 

Análise
Resultado

Taxa de 

Realização
Classificação

6.1
Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM, aferido 

através dos inquéritos de satisfação dos utentes (%)
85 5 92 50% dez-15 96,73 135% Superou

6.2
% de Standards cumpridos do programa de acreditação do CODU e 

Meios
50 10 70 50% dez-15 60 100% Atingiu

INDICADORES

INDICADORES

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

QUALIDADE

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade 

nos serviços prestados (OE2+OE3+OE7+OE9)

OOp2: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo em crescimento exponencial do número de pessoas 

formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM (OE8)

OOp3: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes (OE2+OE3+OE4+OE9)

OOp4: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das diferentes 

regiões do País (OE2+OE3+OE7+OE9) 

ANO:2015

Serviço: Delegação Regional do Sul
Objetivos Operacionais

INDICADORES

INDICADORES

Oop5: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis  (OE3)

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia PLANEADO % EXECUTADO

OOp6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE2+OE3+OE7+OE9) 

INDICADORES

45% 49%

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior 

qualidade nos serviços prestados 
45% 45%

OOp2: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo em crescimento exponencial do número de 

pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM
20% 27%

OOp3: Adotar Estratégias organizativas designadas por Vias Verdes 35% 36%

Eficiência PLANEADO % EXECUTADO

35% 47%

OOp4: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das 

diferentes regiões do País 
60% 80%

Oop5: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis 40% 54%

Qualidade PLANEADO % EXECUTADO

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 119%

20% 24%

OOp6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE2+OE3+OE7+OE9) 100% 118%
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11.    Balanço Social 

 

A 31 de Dezembro de 2015, o número de efetivos a, contabilizar no Balanço 

Social, totalizava 1.385, dos quais 140 em regime de prestação de serviços. 

O que representa um aumento de 19 colaboradores face ao ano anterior. 

 

 

 

11.1. Distribuição por Tipo de Vínculo 

 
 

Cerca de 90% dos efetivos do INEM tem um contrato em Funções 

Públicas. 

 

1.385 + 1%
 

Total de Efetivos em 2015 
 
Gráfico – Nº de efetivos por tipo de vínculo 

 

Os prestadores de serviços têm um peso de 10% no total de efetivos. Encontram-se neste regime 140 

médicos que exercem função a tempo parcial nos CODU (incluindo a atividade relativa ao atendimento 

de situações de intoxicação), ao abrigo dos Decretos-Lei nº 140-C/86, de 14 de Junho, e nº 64/88, de 

27 de Fevereiro. 

1.229

140
16

Contrato de trabalho
em Funções Públicas

Prestação de serviços

Outro

Em 2015, 90% dos efetivos 
estava vinculado ao INEM 

por contrato de trabalho em 
Funções Públicas. 

 

1.385 
Efetivos INEM 
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Gráfico – Evolução dos efetivos INEM 

11.2. Estrutura Profissional 

 

O INEM possui uma estrutura organizacional complexa, que inclui recursos humanos com 

conhecimentos técnicos diferenciados e treino específico adequado às respetivas áreas funcionais. 

 

Gráfico – efetivos por área profissional 

740 - 3% 

Técnicos de Emergência 
 

278 + 18% 

Assistentes Técnicos (TOTE e ATE) 
 

100 - 31% 

Outros 
 

145 +5% 

Médicos 
 

122 - 5% 

Enfermeiros  

1.302

1.361
1.348

1.317

1.388
1.366

1.385

Dez. 2009 Dez. 2010 Dez. 2011 Dez. 2012 Dez. 2013 Dez. 2014 Dez. 2015

Em 2015, cerca de 93% 

dos efetivos do INEM 

são profissionais 

diretamente afetos à 

prestação de cuidados 

de emergência pré-
hospitalar 
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11.3. Distribuição Geográfica 

 

No final de 2015, os efetivos encontravam-se repartidos pelos Serviços Centrais e pelas Delegações 

Regionais, da seguinte forma: 

 

Gráfico – Distribuição dos efetivos por tipo de serviços 

 

No ano de 2015 a proporção dos recursos humanos afetos às Delegações Regionais aumentou em 1 

ponto percentual aquando comparada ao ano de 2014.  

Delegação Regional 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 15/14 

(%) 

Norte 348 424 445 485 446 429 460 459 480 5% 

Centro 179 237 275 286 315 290 293 288 291 1% 

Sul 389 408 474 482 476 465 526 505 514 2% 
 

1.285- +2% 

Efetivos nas Delegações Regionais em 2015  
 

A Delegação Regional do Sul apresenta, em 2015, o maior nº de efetivos, correspondem a 41% do total 

de profissionais em funções nos serviços desconcentrados. 

 
Gráfico – Distribuição dos efetivos pelos serviços regionais 

  

1285

100

Delegações
Regionais

Serviços
Centrais

480

291

514

Norte

Centro

Sul

Cerca de 93% dos efetivos do INEM 

trabalham nas  

Delegações Regionais 
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11.4. Estrutura Habilitacional 

 

Em 2015, o nº de profissionais com 12 ou mais anos de escolaridade representa cerca de 93 % do total 

de efetivos. 

 

93%+ 1% 

Efetivos com 12 ou mais anos de escolaridade 
 

 

 

Gráfico – Efetivos por nível habilitacional 

 

11.5. Distribuição por Sexo 

 

Em 2015, a proporção de profissionais do sexo masculino, relativamente à totalidade dos profissionais 

do INEM, I.P., decresceu em 1pp face ao ano de 2014. 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Homens 659 724 774 795 787 828 817 812 

Mulheres 521 578 587 553 530 560 549 573 
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Gráfico – Efetivos por sexo 

 
 

11.6. Estrutura Etária 

 

O INEM conta com uma equipa jovem, sendo a faixa etária com maior concentração de efetivos (71%) 

a que se situa entre os 20 e os 39 anos. 

 
Gráfico – Efetivos por estrutura etária 

 

58,6%

41,4% Homens

Mulheres

20-24

25- 29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

Homens Mulheres



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 165 de 241 
 

 

 

11.7. Formação de Caráter Geral 

 

Durante o ano 2015, os colaboradores do INEM frequentaram as seguintes ações de formação, de 

carácter geral: 

 Certificação/Qualificação de Auditores Internos da Qualidade ISSO 9001:2015 (24 horas) 

 Certificação/Qualificação de Auditores Internos do Ambiente ISO 14001:2015 (24 horas) 

 Direito Coletivo (21 horas) 

 Entrevista de Avaliação de Competências (28 horas) 

 Estratégias de Atendimento (8 horas) 

 Execução Do Orçamento Nos Serviços Públicos (14 horas) 

 Formação Inicial Geral (14 horas) 

 Gestão das Emoções - Aplicação prática às áreas pessoal, social e profissional (18 horas) 

 Gestão de Equipas (40 horas) 

 Gestão de Horários (8 horas) 

 Gestão de Projetos - Nível III (40 horas) e Nível V (40 horas) 

 Gestão Orçamental e Normas Contabilísticas- Nível III (40 horas) e Nível V (40 horas) 

 Lei Geral Do trabalho Em Funções Públicas (21 horas) 

 Nova plataforma de Gestão de Horários / Práticas de Situações de Exceção (8 horas) 

 Novo Código do Procedimento Administrativo (42 horas) 

 Novo Código do Procedimento Administrativo para juristas (28 horas) 

 PADIS- Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde (100 horas) 

 Recrutamento de Pessoas na Administração Pública (28 horas) 

 

O número de participantes foi de 195 (mais 107 do que no ano de 2014) e envolveu praticamente 

todos os Serviços. No entanto o volume de formação foi inferior. 
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N.º de Participantes e de Horas de Formação 

 

Serviço N.º Colaboradores12 

DR Sul  30 

DR Norte 60 

DR Centro 20 

Dep. Gestão de Recursos Humanos 25 

Dep. Emergência Médica 4 

Gab. Sistemas e Tecnologias de Informação 17 

Dep. Formação em Emergência Médica 2 

Gab. Compras e Contratação Pública 3 

Gab. Qualidade 4 

Dep. Gestão Financeira 18 

Gab. Marketing e Comunicação 3 

Gab. Planeamento e Controlo de Gestão 6 

Gab. Jurídico 3 

Total 195 

 

 

O número de acidentes obrigaram a não comparência ao serviço (baixa médica), em 2015, foi de 111, 

originando 6.963 dias perdidos devido a acidentes em trabalho. Ou seja, em média, cada episódio de 

acidente de serviço originou 62,7 dias de baixa, representando um aumento de 542% em relação a 

2014. 

 

 N.º Acidentes N.º Dias de Baixa 

Sede 2 123 

DR Norte 29 1.769 

DR Centro 24 1.151 

DRS - Lisboa 47 3.540 

DRS - Faro 9 380 

 111 6.963 

 

                                                           

 
12 O mesmo colaborador poderá ter sido contabilizado mais de uma vez, dependendo do número de ações de formação em que participou. 
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 Medicina no Trabalho 

Funcionários envolvidos: 

 380 Operacionais 

 203 Não operacionais 

 

 

Os exames efetuados, em 2015, no âmbito da Medicina do Trabalho totalizaram 583 (mais 138 do que 

ano passado): 
 

 Sede DR Norte DR Centro DR Sul Total  

Rastreio 
Visual 
Audiograma 
Hemograma 
Glicemia 
Urina 
Outros 

58 196 86 243 583  

 

 

Os exames são composto por: 

 Exame Clínico, que inclui avaliação do tronco, com avaliação cardiopulmonar, avaliação 

abdominal e dos membros, exame neurológico sumário e avaliação de eventuais patologias 

limitativas para as funções propostas. 

 Análises Clínicas, que inclui Hemograma, Glicémia, Creatinémia, Colesterol, Gama GT, e ainda, 

Urina II e Ac HBs Anticorpos anti HBs, para trabalhadores com atividade de risco. 

 Outros Exames complementares, que incluem exame de acuidade visual – Optometria, exame 

de acuidade auditiva – Audiometria, Eletrocardiograma e RX do Tórax 

 

 

12.   Publicidade Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25/06, tem por objetivo reforçar a 

transparência da atividade de aquisição de espaços publicitários, e prevê a necessidade de 

inclusão nos relatórios de atividades anuais das entidades abrangidas pela resolução, de uma 

secção específica contendo de forma sintética uma análise das ações de publicidade 

institucional desenvolvidas. 
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Em 2015, o INEM não realizou qualquer ação de publicidade institucional, enquadrada na Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25/06. 

 
 

13.   Situação Económico-Financeira 

 

 

Na prossecução da estratégia delineada, o INEM pautou a sua atuação por princípios de 

sustentabilidade económico-financeira, através da otimização dos recursos disponibilizados ao 

Instituto. 

Importa relevar neste âmbito a alteração legislativa relativa ao aumento da percentagem sobre os 

prémios dos contratos de seguros de 2% para 2,5%, por via da Lei do Orçamento do Estado de 201513, 

no sentido de garantir a autossustentabilidade do Instituto no cumprimento das suas atribuições. 

A presente informação foi elaborada em obediência aos princípios de clareza e suficiência, 

objetividade e comparabilidade que permitem ajuizar da eficiência da gestão e da evolução da 

atividade do INEM. 

 

A contabilidade do Instituto obedeceu aos princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, 

no setor público da saúde e às regras do Plano Oficial de Contas do Ministério da Saúde (POCMS).  

 

A análise económico-financeira que seguidamente se transcreve traduz os resultados obtidos pelo 

INEM no exercício de 2015. 

 

13.1. Proveitos 

 

Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, as receitas do 

INEM são provenientes de dotações que lhe sejam atribuídas pelo Orçamento do Estado e ainda das 

seguintes receitas próprias: 

 Percentagem prevista, atualmente de 2,5% (alterada pela Lei n.º 82-B/2014 de 31 de 

dezembro), dos prémios ou contribuições relativos a contratos de seguros em caso de morte, 

do ramo «Vida» e respetivas coberturas complementares, e contratos de seguros dos ramos 

«Doença», «Acidentes», «Veículos terrestres» e «Responsabilidade civil de veículos terrestres 

a motor», celebrados por entidades sediadas ou residentes no continente. 

 Quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas atribuições. 

                                                           

 
13 Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, artigo 186.ª, n.º 1. 
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 Produto da venda de publicações editadas. 

 Subsídios, subvenções e comparticipações de entidades públicas e privadas. 

 Produto das coimas resultantes do exercício das suas atribuições, na proporção prevista nos 

termos da lei. 

 Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou a outro título. 

 

Conforme identificado, os recursos do INEM têm a sua proveniência no que se encontra legalmente 

previsto em termos de receita. Neste sentido, no decorrer do ano de 2015, os proveitos obtidos 

circunscreveram-se à receita própria, uma vez que não foi atribuída qualquer dotação por via do 

Orçamento do Estado. 

Pese embora a diversidade de fontes de receita previstas, os recursos do INEM continuam a ter como 

principal fonte de financiamento a percentagem aplicada aos prémios ou contribuições relativos a 

contratos de seguros já identificados. Os montantes associados a esta receita encontram-se ilustrados, 

em termos do POCMS, na rubrica de «Impostos, Taxas e Outros», tendo representado em 2015 cerca 

de 99% do total dos proveitos obtidos. No entanto, e conforme previsto em termos legais, os 

proveitos operacionais do INEM foram alargados por via da transferência de verbas oriundas do Fundo 

Social Europeu (FSE) e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e ainda pela obtenção 

de receitas relativas à prestação de serviços (como por exemplo, participação em eventos, cursos de 

formação, transporte de órgãos e alvarás). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico - Estrutura de Proveitos em 2015 

0,24%

98,74%

0,03%
0,13%

0,00%

0,16%

0,70%

71 Vendas e Prestações de Serviços

72 Impostos, Taxas e Outros

73 Proveitos Suplementares

74 Transferências de Subsídios

76 Outros Proveitos/Ganhos Operacionais

78 Proveitos e Ganhos Financeiros

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários



INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2015 | 

Página 170 de 241 
 

 

 

Em termos comparativos com o período homólogo do ano transato, é possível verificar um acréscimo 

geral de 26,3% dos proveitos obtidos, ascendendo ao montante de 94.815.428,50€. 

Neste âmbito, importa destacar o impacto positivo obtido pelo aumento de 0,5 pontos percentuais da 

taxa que incide sobre os prémios dos seguros com efeitos ao ano económico de 2015, nos termos 

anteriormente já descritos, e correspondente ao aumento de proveitos obtidos na rubrica de 

«Impostos, Taxas e Outros», no valor de 19.934.002,78€, constituindo-se como a rubrica que 

evidenciou a maior variação positiva, em termos absolutos, relativamente a 2014.  

Os proveitos e ganhos financeiros (juros de aplicações financeiras) e extraordinários apresentam, 

respetivamente, uma variação negativa de 27% e 28%. 

 

Tabela 1 – Comparação dos Montantes das Rubricas de Proveitos 2014-2015 

 

 

 

13.1.1. Vendas e Prestações de Serviços 

 

A rubrica de “Vendas e Prestações de Serviços” é constituída pelos serviços prestados pelo INEM, 

designadamente, no âmbito de eventos com acompanhamento médico na receção de altas 

individualidades, eventos desportivos e na prestação de formação a entidades externas.  

Em 2015 verificou-se um aumento destes proveitos no montante de 61.053,78€, o equivalente a mais 

36,1% em comparação com o ano de 2014. Esse diferencial deve-se essencialmente aos proveitos 

provenientes de formação prestada para o exterior, tendo-se obtido em 2015 quase o dobro dos 

proveitos do ano transato.  

No que diz respeito aos ganhos provenientes de participação em eventos, em 2015 o INEM obteve o 

montante de 150.351,79 €, o que se traduz em mais 16,4% relativamente a 2014 de proveitos relativos 

Código 
POCMS 

Designação 2015 2014 € Δ 14/15 
% Δ 

14/15 

71 Vendas e Prestações de Serviços 230 083,79 169 030,01 61 053,78   36,1% 

72 Impostos, Taxas e Outros 93 617 337,30 73 683 334,52 19 934 002,78   27,1% 

73 Proveitos Suplementares 26 791,28 49 026,22 -22 234,94   -45,4% 

74 Transferências de Subsídios 127 482,18 60 142,54 67 339,64   112,0% 

76 
Outros Proveitos/Ganhos 
Operacionais 

98,81 8 286,33 -8 187,52   -98,8% 

 Proveitos Operacionais (Subtotal) 94 001 793,36 73 969 819,62 20 031 973,74 27,1% 

78 Proveitos e Ganhos Financeiros 153 674,62 210 631,06 -56 956,44   -27,0% 

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 659 960,52 916 118,54 -256 158,02   -28,0% 

  Total 94 815 428,50 75 096 569,22 19 718 859,28   26,3% 
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à prestação deste serviço, o equivalente a mais 21.203,58€, tendo contribuído para esse acréscimo o 

evento do «Grande Prémio da Fórmula 1 de Motonáutica» (no qual o INEM participou pela primeira 

vez) e o «Rally de Portugal 2015». 

 

Tabela 2 - Resumo de Prestações de Serviços 
Conta 
POCMS 

Rubrica de Proveitos 
2015 2014 

€ Δ % Δ 
€ % € % 

7129 Participação em eventos 150.351,79 65,3% 129.148,21 76,4% 21.203,58   16,4% 

7129 Formação 79.732,00 34,7% 39.881,80 23,6% 39.850,20   99,9% 
 

 

13.1.2.  Impostos e Taxas 

 

Conforme já foi referido, a quase totalidade dos proveitos do INEM, cerca de 99%, decorre da aplicação 

da taxa de 2,5% sobre diversos prémios de seguros. O aumento em 2015 de 27,1% nesta rubrica 

traduziu-se em mais 19.934.002,78 € face ao ano de 2014, com a inclusão do acréscimo de proveitos 

realizado no ano de 2015, revertendo-se assim o cenário de decréscimo destes proveitos obtidos nos 

últimos anos. 

 

Tabela 3 - Resumo de Impostos, Taxas e Outros 

Conta 
POCMS 

Rubrica de Proveitos 
2015 2014 

€ Δ % Δ 
€ % € % 

722 Seguros 90.503.004,51 96,7% 77.636.256,22 105,4%   12.866.748,29 €  16,6% 

722 Regulariz. Acresc. Prov. 3.114.332,79 3,3% -3.952.921,70 -5,4% 7.067.254,49 € 178,8% 

 Total 93.617.337,30 100,0% 73.683.334,52 100,0% 19.934.002,78   27,1% 

 

 
 

13.1.3. Proveitos Suplementares 

 

Para a rubrica de “Proveitos Suplementares” contribuem fundamentalmente os proveitos relativos à 

emissão de Alvarás para as entidades habilitadas ao transporte de pessoas doentes, a acreditação de 

formação e o transporte de órgãos. 

No ano de 2015, verificou-se uma diminuição de 45,4% do valor total relativo a esta rubrica. Este valor 

é acentuado pela diminuição do valor cobrado de alvarás, no seguimento da publicação da Portaria n.º 

260/2014 de 15 de dezembro (novo Regulamento do Transporte de Doentes), que veio reduzir 

substancialmente o valor a cobrar pelo INEM, levando a que o Instituto tivesse de efetuar várias 

devoluções monetárias de processos já pagos e ainda não concluídos, o que se traduziu na necessidade 

de efetuar operações de regularização do saldo negativo da conta. Contribuíram ainda para a variação 

negativa, o decréscimo do valor cobrado de transporte de órgãos, com uma redução de 51,2% e as 
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anulações dos documentos de receita das rendas dos edifícios do INEM em Coimbra, autorizadas pelo 

Conselho Diretivo no final do ano de 2015. Há que ter em consideração a rescisão de um dos contratos 

de arrendamento relativo a 2013, por se verificarem pagamentos em atraso e, noutro caso, porque foi 

declarada a insolvência.   

 

Tabela 4 - Resumo de Proveitos Suplementares 

Conta 
POCMS 

Rubrica de Proveitos 
2015 2014 

€ Δ % Δ 
€ % € % 

739 Rendas -25.200,00 --- 0,00  --- -25.200,00    --- 

739 Alvarás 1.784,89 6,7% 21.893,46 81,7% -20.108,57   -91,8% 

739 Acreditação 3.300,00 12,3% 6.750,00 25,2% -3.450,00   -51,1% 

739 Transporte de Órgãos 8.380,00 31,3% 17.160,00 64,1% -8.780,00   -51,2% 

739 Outros 7,64 0,0% 3.222,76 12,0% -3.215,12   -99,8% 

739 Regulariz Saldo negativo 38.518,75 143,8% --- ---- --- ---  

 Total 26.791,28 194,1% 49.026,22 183,0% -22.234,94 -45,4% 

 

 

 

13.1.4. Transferências de Subsídios 

 

Na rubrica “Transferência de Subsídios”, em 2015, registou-se um aumento de 112% face aos 

montantes verificados a 31 de dezembro de 2014. Estas verbas correspondem aos proveitos relativos 

ao Projeto transfronteiriço “Geritrans” no valor de 9.279,03 €, e a transferências de subsídios do 

Programa Operacional de Potencial Humano (POPH) no valor de 118.203,15 €.  

 

 

 

13.1.5. Outros Proveitos/Ganhos Operacionais 

 

 

Estes proveitos dizem respeito a reembolsos efetuados ao INEM, que podem revestir a natureza de: 

excesso de plafond de telefone de serviço, rescisão de contrato de trabalho, dispensa de serviço de 

trabalhadores às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários e pena de multa por processo 

disciplinar. Em 2015, verificou-se um decréscimo de quase 100% da receita cobrada, devido à anulação 

dos documentos de receita referentes a excesso de plafond de telefone, conforme autorizado pelo 

Conselho Diretivo no final do ano de 2015, e de um reembolso de vencimento registado em duplicado. 
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13.1.6. Proveitos e Ganhos Financeiros  

 

 

Em 2015, os proveitos decorrentes das aplicações financeiras foram de 112.499,13 €, menos 

104.663,38 € de juros recebidos que no período homólogo, o que se traduz numa diminuição de 48,2% 

face ao ano de 2014. Apesar de o valor investido em 2015 ser superior, devido ao alargamento do 

prazo de aplicação dos certificados do tesouro aplicados junto do IGCP, apenas se verificou no decorrer 

do ano de 2015 um recebimento de juros, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores. 

 

 

13.1.7. Proveitos e Ganhos Extraordinários 

 

 

A rubrica de “Proveitos e Ganhos Extraordinários” registou, em 2015, o valor de 659.960,52 € em 

comparação com os 916.118,54 € em 2014, o que se traduziu numa diminuição de 28% face ao período 

homólogo. Esta redução ficou a dever-se essencialmente à não verificação de recebimento de verbas 

referente ao Financiamento do Laboratório Móvel para a Guiné-Bissau no âmbito da Missão de 

Cooperação com aquele país na resposta à doença pelo vírus ébola (DVE), ao contrário do que se tinha 

verificado no decorrer do ano de 2014, à redução dos proveitos obtidos dos processos de coimas 

instaurados pelo INEM e do valor de sobras referente a stocks. Por outro lado, verificou-se em 2015 o 

recebimento de 715.648,36 € referente ao saldo final do projeto financiado “Inalentejo”, pelo que foi 

especializado o acréscimo de proveitos respeitante aos anos de 2010 até 2015. 

 

 

Tabela 5 - Resumo dos Proveitos Extraordinários 

Conta 
POCMS 

Rubrica de Proveitos 
2015 2014 

€ Δ % Δ 
€ % € % 

7932 Sobras 38.765,13 5,9% 80.525,10 8,8% - 41.759,97 -51,9% 

7944 Indemnização de sinistros 8.233,56 1,2% 6.044,52 0,7%              2.189,04 36,2% 

7959 Coimas 90.000,00 13,6% 194.647,15 21,2% - 104.647,15 -53,8% 

7959 Indemnização de vencimentos 13.907,68 2,1% 0,00 0,0%           13.907,68 ---  

7976 Reembolsos Vencimentos. 0,00 0,0% 0,00 0,0%                          --- ---  

7979 Correções Anos Anteriores 69.720,58 10,6% 45.352,57 5,0%           24.368,01  53,7% 

7983 Transf. de capital obtida 395.423,47 59,9% 1.173,92 0,1%         394.249,55 33584,0% 

79888 D.V.E Guiné-Bissau 0,00 0,0% 550.000,00 60,0% - 550.000,00  -100,0% 

79889 Emissão cartões e Outros 43.910,10 6,7% 38.375,28 4,2%              5.534,82  14,4% 

 Total 659.960,52 6,7% 916.118,54 100,0% -  256.158,02  -28,0% 
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13.1.8. Receita por Liquidar 

 

No final do ano de 2015, a receita que se encontrava por cobrar ascendia ao valor de 327.550,44€, e 

dizem sobretudo respeito a guias de receita emitidas no ano de 2015. O valor mais elevado é referente 

à rubrica de «Vendas de Bens e Serviços Correntes» - Atividades de Saúde – com o montante total por 

cobrar desde o ano de 2011 de 182.612,80 €, e dizem respeito, na sua maior parte, aos eventos Rally 

de Portugal em 2015 e Apoio na visita do Papa em 2010. 

O saldo transitado por cobrar no início de 2015 ascendeu a 271.493,84 €, sendo que o saldo por 

receber, atualmente, relativamente aos anos de 2011 a 2014 é de 103.796,62 €, devido ao grande 

esforço que o INEM tem vindo a fazer para receber os valores em dívida de anos anteriores. 

  

 
Tabela 20 - Receita por Cobrar em 31 de dezembro de 2015 

Designação 2011 2012 2013 2014 2015 Total Geral 

Taxas, Multas e Outras 
Penalidades 

      

Multas e Penalidades  ---   ---   3.160,44 4.928,34 37.061,69  45.150,47 

Venda de Bens e Serviços 
Correntes 

      

Atividades de Saúde 72.082,87 563,73 562,47  1.200,00 108.203,73 182.612,80 

Outros 765,76 150,76 232,28 84,78 29.030,00 30.263,58  

Outras Receitas de Capital       

Indemnizações ---   ---   ---   ---   512,26 512,26  

Reposições Não Abatidas nos 
Pagamentos 

      

Reposições Não Abatidas 12.617,44  ---   4.899,62 2.548,13 48.946,14 69.011,33  

TOTAL 85.466,07 714,49  8.854,81 8.761,25  223.753,82 327.550,44  

TOTAL ACUMULADO 85.466,07 86,180,56 95,035,37 103.796,62 327.550,44 -- 

 

 

13.2. Custos 

 

Os custos incorridos no decorrer do ano de 2015 ascenderam ao montante de 86.435.553,67 €, sendo 

que, a par do que se tem verificado nos últimos anos, a rubrica referente às “Transferências Correntes 

Concedidas e Prestações Sociais” apresenta o maior valor despendido, no âmbito das parcerias 

estabelecidas com as diferentes entidades do SIEM, seguindo-se a rubrica respeitante aos “Custos com 

Pessoal”. 
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Gráfico - Estrutura de Custos em 2015 
  

Em termos globais, e sustentado pelo reforço de proveitos que se verificou no período, os custos totais 

da atividade do INEM ascenderam a 86.435.553,67€, tendo este valor representado um aumento de 

6,4% relativamente ao ano anterior, o que equivaleu em termos absolutos a mais 5.188.817,8€. 

Para este facto, contribuiu essencialmente o aumento dos custos referentes às transferências 

correntes, no valor 2.749.341,79€, justificado pela consolidação da rede do SIEM no decorrer do ano 

de 2015, e ainda o reforço das “Provisões do Exercício” (Provisões para Riscos e Encargos) no montante 

de 1.380.000,00 €, tendo em consideração que no ano de 2014 esta rubrica não tinha registado 

qualquer reforço. Destaca-se ainda a significativa variação percentual no que diz respeito à rubrica de 

“Custos e perdas financeiras”, que ascendeu em 2015 ao montante de 958,34 € comparativamente ao 

ano de 2014 que se situou em valores praticamente nulos. 

 

Tabela 6 - Comparação dos Montantes das Rubricas de Custos 2014-2015 
Código 
POCMS 

Designação  2015 2014 € Δ 15/14 
% Δ 

15/14 

61 
Custo das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas 

822 556,44 867 911,60 -45 355,16 -5,2% 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 18 276 530,05 17 580 936,18 695 593,87 4,0% 

63 
Transferências Correntes Concedidas 
e Prestações Sociais 

36 137 467,31 33 388 125,52 2 749 341,79 8,2% 

64 Custos com Pessoal 24 053 325,08 23 340 295,32 713 029,76 3,1% 

65 Outros Custos e Perdas Operacionais 27 165,13 9 778,17 17 386,96 177,8% 

 Custos Operacionais (Subtotal) 79 317 044,01 75 187 046,79 4 129 997,22 5% 

66 Amortizações do Exercício 4 235 549,60 4 427 074,13 -191 524,53 -4,3% 

67 Provisões do Exercício 1 380 000,00 0,00 1 380 000,00 --- 

68 Custos e Perdas Financeiras 958,34 0,48 957,86 199554,2% 

69 Custos e Perdas Extraordinárias 1 502 001,72 1 632 614,43 -130 612,71 -8,0% 

 Total 86 435 553,67 81 246 735,83 5 188 817,84 6,4% 
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13.2.1. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 

 

Em 2015, a rubrica “Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas” diminuiu 5,2% 

relativamente ao ano económico transato, perfazendo o montante de 822.556,44€. 

As sub-rubricas que apresentam maior peso relativo na totalidade destes custos dizem respeito ao 

«Material de Consumo Clínico», indissociável da prossecução da atividade do INEM, destacando-se 

entre estes o material de «Electromedicina», com uma representatividade de 27,2% relativamente ao 

valor total da rubrica. No que concerne à variação percentual relativamente a 2014, destaca-se o 

aumento de 58,6% dos custos imputados a «Outro Material de Consumo», pese embora o menor valor 

desta em termos monetários (7.390,29€), bem como a diminuição para valores nulos dos custos 

associados ao «Material de Manutenção e Conservação». No entanto, o maior contributo em termos 

monetários para a diminuição dos gastos relativos à presente rubrica diz respeito à redução registada 

na sub-rubrica de “Produtos Farmacêuticos”, através da poupança conseguida por via dos 

«Medicamentos» consumidos no valor de 36.497,76€. 

 

Tabela 7 - Conta n.º 61 | Custo da Mercadoria Vendida e Matéria Consumida 
Código POCMS Designação Saldo Débito Peso % Δ % 15/14 Δ € 15/14 

616 MATÉRIAS DE CONSUMO 822 556,44 100% -5,2% -45 355,16 

6161 Produtos Farmacêuticos 173 692,80 21,1% -22,8% -51 224,45 

61611 Medicamentos 133 483,53 16,2% -21,5% -36 497,76 

61612 Reag produtos diagnóstico ráp. 16 366,60 2,0% -27,6% -6 246,54 

61619 Outros produtos farmacêuticos 23 842,67 2,9% -26,2% -8 480,15 

6162 Material de consumo clínico 558 664,68 67,9% 4,6% 24 642,07 

61621 De Penso 15 547,65 1,9% -3,9% -637,32 

61622 Artigos Cirúrgicos 43 441,03 5,3% -27,3% -16 332,95 

61623 De Tratamento 75 558,93 9,2% 5,1% 3 669,98 

61624 De Electromedicina 224 016,87 27,2% 12,9% 25 537,89 

61629 Outro 200 100,20 24,3% 6,6% 12 404,47 

6164 Material de consumo hoteleiro 16 757,09 2,0% -31,7% -7 774,14 

6165 Mat. de consumo administrativo 66 051,58 8,0% -17,0% -13 552,21 

6166 Mat. De manutenção e conservação 0,00 0,0% -100,0% -178,25 

6169 O. material de consumo 7 390,29 0,9% 58,6% 2 731,82 

 

 

 

13.2.2. Fornecimentos e Serviços Externos 

 

A rubrica de “Fornecimentos e Serviços externos” reflete todos os custos suportados pelo INEM 

relativamente à aquisição de serviços externos contratualizados com outras entidades. 
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Em 2015, em termos globais, estes custos tiveram um aumento no montante de 695.593,87€ (4%) 

comparativamente ao período homólogo do ano transato, contrariando desta forma a tendência de 

decréscimo registada nos últimos anos, ascendendo ao montante total de 18.276.530,05€.  

A sub-rubrica com maior expressividade diz respeito à aquisição dos «Serviços de Helitransporte», 

representando cerca de 36% do total, seguindo-se os custos associados à «Conservação de Viaturas», 

com cerca de19%.  

Pela análise das variações que ocorreram relativamente ao ano de 2014, destaca-se a contribuição dos 

aumentos dos custos imputados à «Conservação de Viaturas», no montante de 357.216,42€, situação 

esta que se procura inverter com a aquisição do serviço de gestão de frota do INEM que apenas foi 

possível concretizar no final do ano de 2015, dos custos associados a «Prestação de Serviços de Saúde-

CODU e SHEM», que aumentaram 158 231,40€, e dos gastos com «Outras Assistências Técnicas», que 

aumentaram 124.051,73€ com vista à manutenção das várias aplicações informáticas e equipamentos 

existentes no Instituto (como por exemplo, a aplicação de Gestão de Horários GH, o SIADEM, sistema 

telefónico e de gravação de chamadas centrais, entre outros). 

Importa ainda destacar a diminuição dos custos fixos que foi possível efetivar relativamente a «Rendas 

e Alugueres» e «Vigilância e Segurança», poupança esta que em termos acumulados representaram 

48.867,42€.  

Não obstante o reforço da cadeia do SIEM que foi sendo efetivado no decorrer do ano, e o 

correspondente aumento de custos variáveis associados, destacam-se ainda, as poupanças que foram 

possíveis de se atingirem em algumas componentes, como a «Eletricidade», os «Combustíveis», as 

«Comunicações» e a «Formação», no valor de 239.200,04€. 

 

 

Tabela 8 – Conta n.º 62 | Fornecimento e Serviços Externos 

Código POCMS Designação Saldo Débito Peso % Δ % 15/14 Δ € 15/14 

622 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 18 276 530,05 100% 4,0% 695 593,87 

6221 Fornecimentos e Serviços I 2 437 723,91 13,3% -4,1% -105 331,49 

62211 Eletricidade 235 636,78 1,3% -7,1% -18 062,50 

62212 Combustíveis 1 211 836,23 6,6% -8,5% -111 876,65 

62213 Água 34 260,15 0,2% 76,4% 14 836,69 

62214 Outros fluidos 2 672,88 0,0% -11,0% -330,94 

62215 Ferramentas/utensílios desg. ráp. 37 846,84 0,2% 61,7% 14 441,06 

62216 Livros e documentação técnica 58 049,54 0,3% 38,5% 16 133,32 

62217 Material de escritório 3 961,20 0,0% 12,1% 428,87 

62219 Rendas e Alugueres 853 460,29 4,7% -2,4% -20 901,34 

622191 Rendas e Alugueres 786 897,68 4,3% -1,4% -11 330,38 

622192 Condomínio 44 580,08 0,2% -0,1% -37,55 

622193 Aluguer de material informático 21 982,53 0,1% -30,2% -9 533,41 
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6222 Fornecimentos e Serviços II 3 743 711,35 20,5% 3,8% 137 656,72 

62221 Despesas de representação 413,70 0,0% 78,8% 182,35 

62222 Comunicação 559 649,71 3,1% -11,6% -73 277,85 

622221 Comunicações fixas de dados 39 408,88 0,2% -19,5% -9 565,93 

622222 Comunicações fixas de voz 300 255,67 1,6% -20,7% -78 147,97 

622223 Comunicações móveis 201 279,59 1,1% 10,3% 18 782,09 

622225 Outros serviços de comunicação 13 338,78 0,1% -20,2% -3 370,25 

622226 Acessos à Internet 5 366,79 0,0% -15,4% -975,79 

62223 Seguros 745 393,17 4,1% 9,3% 63 482,23 

62225 Transporte de mercadorias 1 250,00 0,0%  1 250,00 

62227 Deslocações e estadas 84 413,70 0,5% 39,2% 23 771,63 

62229 Honorários 2 352 591,07 12,9% 5,5% 122 248,36 

622292 Prestação Serviço Saúde 2 287 730,83 12,5% 7,4% 158 231,40 

6222921 Prest Serv Saúde-Codu e Heli´s 2 287 730,83 12,5% 7,4% 158 231,40 

622299 Formação e Outros 64 860,24 0,4% -35,7% -35 983,04 

6223 Fornecimentos e Serviços III 11 986 648,91 65,6% 5,6% 633 072,47 

62232 Conservação e Reparação 4 484 952,42 24,5% 11,2% 450 191,21 

622321 Assistências Técnicas 727 162,31 4,0% 8,3% 55 956,01 

6223211 Eq. Informático (Hardware) 66 116,75 0,4% -5,8% -4 063,36 

6223212 Software Informático 304 309,59 1,7% -17,4% -64 032,36 

6223219 Outras Assistências Técnicas 356 735,97 2,0% 53,3% 124 051,73 

622328 Conservação de Viaturas 3 494 602,54 19,1% 11,4% 357 216,42 

622329 Outras Conservações de Bens 263 187,57 1,4% 16,4% 37 018,78 

62233 Publicidade e propaganda 8 315,57 0,0% 48,3% 2 706,77 

62234 Limpeza, higiene e conforto 310 768,99 1,7% 9,9% 27 890,41 

62235 Vigilância e segurança 529 784,36 2,9% -5,0% -27 966,08 

62236 Trabalhos Especializados 6 652 827,57 36,4% 2,8% 180 250,16 

622369 Outros Trabalhos Especializado 6 652 827,57 36,4% 2,8% 180 250,16 

6223691 Serviços de Helitransporte 6 534 080,73 35,8% 2,8% 178 520,57 

6223699 Outros Serv. Especializados 118 746,84 0,6% 1,5% 1 729,59 

62236991 Serv. de Natureza Inform. 2 520,00 0,0%  2 520,00 

62236999 Outros Serv. Especializados 116 226,84 0,6% -0,7% -790,41 

6229 Outros Fornecimentos Serviços 108 445,88 0,6% 38,6% 30 196,17 

62298 Outros fornecimentos e serviço 108 445,88 0,6% 38,6% 30 196,17 

 
 

13.2.3. Transferências Correntes Concedidas e Prestações Sociais 

 

A rubrica de “Transferências Correntes Concedias e Prestações Sociais” diz essencialmente respeito 

aos fluxos económicos que são transferidos anualmente do INEM para os parceiros que integram a 

rede do SIEM.  

O alargamento da cobertura dos meios do INEM a nível do território continental por via das parcerias 

que foram sendo firmadas no decorrer do ano de 2015, implicou necessariamente um aumento global 

de transferências correntes no valor de 2.749.341,79€ relativamente a 2014. 
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Dentro desta rubrica, destacam-se as transferências associadas aos protocolos celebrados na 

constituição de novas Ambulâncias de Socorro constituídas por Postos de Emergência Médica (PEM) 

com as diferentes entidades que integram a Associação de Bombeiros e que ascenderam em 2015 ao 

valor de 28.544.046,26€, representando um acréscimo de 3.171.062.29€ relativamente ao ano 

anterior. 

Pese embora o acréscimo de custos verificado, destaca-se ainda a redução significativa das 

transferências concedidas à ANPC, no montante de 568.548,00€, relativo à inoperacionalidade dos 

helicópteros KAMOV no segundo e terceiro trimestre de 2015, e das transferências realizadas para a 

PSP (- 1.112,80€) e GNR (- 289,60€) no âmbito do apoio que é prestado pelas respetivas entidades aos 

operadores das centrais de emergência. No que diz respeito às transferências que eram efetuadas para 

a Força Aérea Portuguesa, pela utilização da base de helicópteros em Beja, em 2015 foram canceladas, 

tendo esta base passado para o aeródromo de Évora. 

As transferências realizadas para as entidades do SNS no âmbito dos protocolos de gestão e operação 

conjunta de meios VMER e Ambulâncias SIV que têm vindo a ser estabelecidos no seguimento da 

política de integração de meios nos hospitais, representaram em 2015 um custo para o INEM de 

4.346.640,25€. 

 

Tabela 9 - Conta n.º 63 | Transferências Correntes Concedidas 

Código POCMS Designação Saldo Débito Peso % Δ % 15/14 Δ € 15/14 

631 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONC. 36 137 467,31 100,0% 8,2% 2 749 341,79 

6311 Transf. Corr. Concedidas - PSP 244 382,32 0,7% -0,5% -1 112,80 

6312 Transf. Corr. Concedidas - GNR 18 824,00 0,1% -1,5% -289,60 

6313 Transf.Corr. Concedidas - Hosp. 345 985,50 1,0% 15,8% 47 189,38 

63132 Hospitais-Enc. c/Pessoal 235 552,00 0,7% 29,4% 53 531,18 

63139 Hospitais-Diversos 110 433,50 0,3% -5,4% -6 341,80 

6314 Transf. Corr. Concedidas - ANPC 431 452,00 1,2% -56,9% -568 548,00 

6315 Tranf. Corr. Concedidas - CAM. 1 432 935,62 4,0% 14,5% 181 025,62 

63151 Municípios-Encargos c/ Pessoal 558 500,00 1,5% 6,9% 36 000,00 

63152 Municípios-Prémios de Saída 769 946,41 2,1% 20,0% 128 303,41 

63154 Municípios-Encargos c/ Ambul. 104 489,21 0,3% 19,1% 16 722,21 

6316 Transf. Corr Concedidas - Ass.Bom 28 544 046,26 79,0% 12,5% 3 171 062,29 

6317 Transf. Corr. Concedidas - Out 3 671 860,65 10,2% -4,0% -154 661,94 

63172 O.Ent. Púb. - Força Aérea Port 0,00 0,0% -100,0% -55 000,00 

63173 Hospitais, EPE 3 666 380,65 10,1% -2,7% -102 534,55 

631731 H. EPE'S-Encargos c/pessoal 2 466 689,14 6,8% -6,2% -162 608,54 

631733 Hospitais S.A.-Diversos 1 199 691,51 3,3% 5,3% 60 073,99 

6318 Transf. Corr.Conced- Out.Ent.Par 1 444 526,90 4,0% 5,4% 73 625,52 

6319 Transf. Corr.Conced -Famílias 3 454,06 0,0% 43,8% 1 051,32 

 

 

13.2.4. Custos com Pessoal 
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Relativamente ao período homólogo do ano transato, os custos com o pessoal aumentaram 3,1%, 

atingindo em 2015 o valor de 24.053.325,08€. 

Pela análise da estrutura destes custos, constata-se a expressividade do valor referente às 

«Remunerações do Pessoal» (cerca de 81%), entre as quais é possível relevar as remunerações que 

dizem respeito ao vínculo de «RCTFP por Tempo Indeterminado» (cerca de 45%), tendo em 

consideração que este é o modelo de contratação de pessoal predominante, e entre estes destacam-

se os valores imputados a «Outro Pessoal» com um peso de 25,3% (onde se incluem os TEPH e os 

Assistentes Técnicos com funções no CODU,TOTE), seguido do «Pessoal Assistente Técnico» e «Pessoal 

de Enfermagem», com cerca de 8% e 7% respetivamente. 

Em termos de variações relativamente ao ano de 2014, destaca-se o aumento com maior 

expressividade em termos absolutos da sub-rubrica respeitante a «Suplementos de Remunerações», 

no montante de 917.710,22€. Pela análise da estrutura dos referidos suplementos é possível verificar 

que as «Ajudas de Custo» registaram um aumento de 449.846,76€ e as «Horas Extraordinárias» de 

328.330,95€, sendo que sobre esta última componente, destaca-se o acréscimo de 162.805,28€ 

relativo às horas extraordinárias prestadas pelo «Outro Pessoal» e pelo «Pessoal de Enfermagem», 

duas categorias profissionais onde se registaram uma maior escassez de recursos humanos. As 

variações positivas que se verificaram nas «Remunerações Órgãos Diretivos» são justificadas pela 

suspensão do Sr. Presidente do INEM em outubro de 2015, o que onerou o Instituto com o encargo de 

remuneração de dois Presidentes, um em situação de substituição e outro em situação de suspensão, 

auferindo remuneração, enquanto o processo não fosse findo. 

Na sequência do términus do programa de rescisões dos trabalhadores em funções públicas por mútuo 

acordo, que decorreu em 2014, a sub-rubrica de «Indemnizações» não apresentou qualquer valor 

imputado no decorrer de 2015. 

 

Tabela 10 - Conta n.º 64| Custos com o Pessoal 

Código POCMS Designação Saldo Débito Peso % Δ % 15/14 Δ € 15/14 

64 CUSTOS COM O PESSOAL 24 053 325,08 100% 3,1% 713 029,76 

641 Remunerações Órgãos Diretivos 121 752,46 0,51% 2,2% 2 578,34 

6411 Remunerações base 121 752,46 0,51% 56,6% 43 988,66 

6412 Subsídio de férias e natal 12 950,57 0,05% -2,6% -339,54 

6413 Suplementos de Remunerações 24 856,60 0,10% -9,9% -2 715,96 

642 Remunerações do Pessoal 19 380 289,55 80,57% 4,1% 767 033,57 

6421 Remunerações Base do Pessoal 11 523 160,12 47,91% -0,7% -77 880,31 

6422 Suplementos de Remunerações 5 822 788,28 24,21% 18,7% 917 710,22 

6423 Prestações Sociais Diretas 19 993,39 0,08% 17,7% 3 006,13 

6424 Subsídio de Férias e de Natal 2 014 347,76 8,37% -3,6% -75 802,47 
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645 Encargos Sobre Remunerações 4 163 925,86 17,31% -2,3% -99 729,06 

647 Encargos Sociais Voluntários 106 389,27 0,44% 159,9% 65 456,33 

648 Outros Custos com o Pessoal 208 492,98 0,87% -11,0% -25 693,36 

6483 Cursos de Aperfeiç, Colóq, Congr 17 427,25 0,07% -42,3% -12 782,55 

6485 Indemnizações -- 0,00% -100,0% -51 364,96 

6487 Recrutamento Seleção Pessoal 1 674,90 0,01% 70,7% 693,42 

6489 Outros custos com o pessoal 189 390,83 0,79% 24,9% 
37 60,

73 

 

13.2.5. Outros Custos e Perdas Operacionais 

 
A sub-rubrica dos «Impostos e Taxas» apresenta um aumento de 411,7% referente a um processo 

findo em contencioso, o que corresponde a mais 19.442,96€ relativamente ao período homólogo. Em 

sentido inverso, surge a sub-rubrica respeitante a «Quotizações», com uma diminuição no montante 

de 2.056,00€, que reflete a não existência de quotização de prevenção rodoviária em 2015. 

 

Tabela 11 - Conta n.º 65 | Outros Custos/Perdas Operacionais 

Código POCMS Designação Saldo Débito Peso % Δ % 15/14 Δ € 15/14 

65 OUTROS CUSTOS/PERDAS OPERACIONAIS 27 165,13 100,0% 177,8% 17 386,96 

651 Impostos e taxas 24 165,13 89,0% 411,7% 19 442,96 

652 Quotizações 3 000,00 11,0% -40,7% -2 056,00 

 

 

 

13.2.6. Amortizações do Exercício 

 

As amortizações do exercício atingiram o montante de 4.235.549,00€ no ano de 2015, tendo-se 

verificado uma redução de 4,3% face a 2014. Entre os diferentes tipos de imobilizado corpóreo que 

compõem o ativo do INEM, destacam-se os encargos de amortização relativos a equipamento de 

transporte, que ascendem a 2.963.337,79€, situação esta representativa da expressividade deste tipo 

de ativos no Instituto.  

 
Tabela 12 - Conta n.º 66 | Amortizações do Exercício 

Código POCMS Designação Saldo Débito Peso % Δ % 15/14 Δ € 15/14 

662 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 4 235 549,60 100,0% -4,3% -191 524,53 

6622 Edifícios e outras construções 190 301,78 4,5% 0,4% 819,95 

66221 Aquisição 176 669,13 4,2% 0,0% 0,03 

66222 Conservação ou Reparação 13 632,65 0,3% 6,4% 819,92 

6623 Equipamento Básico 661 017,45 15,6% 9,8% 59 211,77 

66231 Médico-cirúrgico 358 014,44 8,5% -6,1% -23 265,39 

66232 De imagiologia 2 943,21 0,1% 0,0% -0,01 
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66236 De hotelaria 22 984,96 0,5% 6,4% 1 388,99 

66239 Outros 277 074,84 6,5% 41,4% 81 088,18 

6624 Equipamento de Transporte 2 963 337,79 70,0% -8,5% -274 033,75 

6625 Ferramentas e Utensílios 6 582,89 0,2% 151,3% 3 963,02 

6626 Equipamento Administrativo 405 681,11 9,6% 4,5% 17 378,48 

66261 Equipamento administrativo 88 021,83 2,1% 2,0% 1 699,86 

662612 Eq. administrativo - Outros 88 021,83 2,1% 2,0% 1 699,86 

66262 Equipamento Informático 317 659,28 7,5% 5,2% 15 678,62 

662621 Hardware 233 884,65 5,5% 54,5% 82 492,36 

6626211 Hardware de Comunicações 30 158,60 0,7% 66,3% 12 025,39 

6626212 Hardware-Outros 203 726,05 4,8% 52,9% 70 466,97 

662622 Software 83 774,63 2,0% -44,4% -66 813,74 

6626221 Software de Comunicações 1 628,97 0,0%  1 628,97 

6626222 Software-Outros 82 145,66 1,9% -45,5% -68 442,71 

6629 Outras Imobilizações Corpóreas 8 628,58 0,2% 15,2% 1 136,00 

 

 

13.2.7. Provisões do Exercício 

 

Em 2015 a rubrica de “Provisões do Exercício” foi reforçada no montante de 1.380.000,00€, a fim de 

fazer face à verificação provável dos riscos associados a processos judiciais em curso. 

 

Tabela 13 - Conta n.º 67 | Provisões do Exercício 

Código POCMS Designação Saldo Débito Δ € 15/14 

672 PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS 1 380 000,00 1 380 000,00 

13.2.8. Custos e Perdas Financeiras 

 

Os custos financeiros foram os custos que maior variação percentual apresentaram pelo facto de estes 

terem sido praticamente nulos no ano de 2014. No entanto, no decorrer do ano de 2015, o INEM 

incorreu em custos relativos a juros no valor de 933,84€ pelo facto de terem sido cobrados juros de 

mora da CGA sobre o processamento de vencimentos do mês de março e juros referente a um 

processo de contencioso findo. 

 

Tabela 14 - Conta n.º 68 | Custos e Perdas Financeiras 

Código POCMS Designação Saldo Débito Peso % Δ % 15/14 Δ € 15/14 

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 958,34 100,0% 199.554,2% 957,86 

681 JUROS SUPORTADOS 933,84 97,4% 194.450,0% 933,36 

688 OUT. CUSTOS/PERDAS FINANCEIROS 24,50 2,6%  24,50 

6888 Outros 24,50 2,6%  24,50 
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13.2.9. Custos e Perdas Extraordinárias 

 

A rubrica “Custos e Perdas Extraordinárias” totalizou, em 2015, 1.502.001,72€, o que se traduziu numa 

redução de 8% relativamente ao ano anterior. Na sub-rubrica de «Correções Relativas a Exercícios 

Anteriores» foram contabilizados os custos com a cooperação com a Guiné Bissau na resposta à 

doença pelo vírus ébola (DVE) no valor de 687.644,14€ e na sub-rubrica «Outras» foram registados os 

custos com uma multa e juros de mora aplicados ao INEM pela Segurança Social relativos à diferença 

verificada na entrega das taxas contributivas do período de fevereiro de 2011 a março de 2014. 

 

 

13.3. Resultados 

 

O ano de 2015 constituiu-se como o ano de inversão da tendência de resultados operacionais e 

líquidos menos favoráveis que têm sido registados nos últimos anos, tendo o resultado líquido do INEM 

ascendido ao montante de 8.379.874,83€. 

 

 
 

 

Gráfico 1 - Evolução do Resultado Líquido do INEM 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A evolução positiva do resultado líquido, de mais 14.530.041,44€ relativamente ao ano de 2014, 

decorreu essencialmente do aumento da percentagem que incide sobre os prémios dos seguros com 

efeitos no ano económico de 2015, a principal fonte de financiamento do Instituto e cujos reflexos 

positivos se fazem sentir nos respetivos resultados operacionais, que se situaram em 9.069.199,75€.  
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Pela análise adicional dos seguintes rácios de desempenho, é ainda possível concluir os seguintes 

aspetos complementares: 

 A evolução positiva da rentabilidade dos fundos próprios dos últimos 3 anos decorreu 

essencialmente do aumento das receitas próprias a par de uma reestruturação de custos; 

 Em 2015 foi possível consolidar a capacidade do INEM em obter o financiamento adequado 

para fazer face às necessidades decorrentes da sua missão; 

 Pela análise dos impactos das amortizações sobre os custos totais apurados (5%), é possível 

verificar uma ligeira descida relativamente aos dois períodos homólogos transatos, revelando 

o esforço que tem sido empenhado no controlo destes custos, derivado das necessárias 

reservas de valor a efetuar anualmente com vista aos respetivos procedimentos de 

reinvestimento dos ativos do INEM. 

 
Tabela 15 - Rácios de Desempenho 2012-2015 

 Rácios de Desempenho 2015 2014 2013 2012 

Resultado Líquido/Fundos Próprios 0,13 -0,10 0,0019 0,04 

Proveitos Totais/Custos Totais 1,10 0,92 1,00 1,03 

Amortizações do Exercício/Custos Totais 0,049 0,054 0,058 0,007 
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13.4. Análise da Posição Financeira  

 

 

A posição financeira de uma entidade é ilustrada nas demonstrações financeiras pelo Balanço, pela 

demonstração dos elementos que compõem o ativo, o passivo e os fundos próprios da entidade, em 

conformidade com o legalmente estatuído. Neste sentido, apresenta-se o resumo das rubricas que 

compõem o Balanço do INEM a 31 de dezembro de 2015 e as respetivas conclusões: 

 

Tabela 16 - Rubricas do Balanço em 31 de dezembro de 2015 

Ativo Líquido 2015 % 2014 % ∆ € 15/14 ∆% 15/14 

Imobilizado 13.250.226,89 17,7% 12.652.232,18 18,5% 597.994,71 4,7% 

Bens de Domínio Público ---  ---  ---   ---   ---   ---   

Imobilizações Incorpóreas ---  ---  ---   ---   ---   ---   

Imobilizações Corpóreas 13.250.226,89 17,7% 12.652.232,18 18,5% 597.994,71 4,7% 

Investimentos Financeiros ---   ---   ---   ---   ---   ---   

Circulante 61.497.166,45 82,3% 55.724.878,17 81,5% 5.772.288,28 10,4% 

Existências 748.678,23 1,0% 704.220,91 1,0% 44.457,32 6,3% 

Dívidas de terceiros MLP ---   ---   ---   ---   ---   ---   

Dívidas de terceiros CP 432.215,13 0,6% 376.158,53 0,6% 56.056,60 14,9% 

Títulos Negociáveis 43.770.762,00 58,6% 40.300.000,00 58,9% 3.470.762,00 8,6% 

Caixa e Bancos 6.544.911,50 8,8% 3.647.355,78 5,3% 2.897.555,72 79,4% 

Acréscimos e Diferimentos 10.000.599,59 13,4% 10.697.142,95 15,6% -696.543,36 -6,5% 

Total Ativo Líquido 74.747.393,34 100,0% 68.377.110,35 100,0% 6.370.282,99 9,3% 

 

O Ativo Líquido, cuja disposição se encontra por grau crescente de liquidez, ascendeu ao montante de 

74.747.393,34 €, o que corresponde a um acréscimo de 9,3% relativamente ao ano anterior. A nível de 

estrutura, é possível constatar a preeminência do Ativo Circulante (cerca de 82%) relativamente ao 

Imobilizado (cerca de 18%), sendo este último constituído apenas por «Imobilizações Corpóreas». No 

que concerne às variações relativas ao ano anterior, verificou-se um aumento generalizado de todas 

as rubricas: o valor das «Imobilizações Corpóreas» teve um incremento de 4,7%, e o ativo circulante, 

este último impulsionado essencialmente pelo aumento considerável dos valores em «Depósitos em 

Instituições Financeiras/Caixa», aumentou 10,4%. O único decréscimo que se verificou diz respeito à 

rubrica de «Acréscimos e Diferimentos», com – 6,5%. 

  

 

 

Tabela 17 - Rubricas do Fundo Patrimonial e do Passivo 
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Fundo Patrimonial + Passivo 2015 % 2014 % ∆ € 15/14 ∆% 15/14 

Fundo Patrimonial       

Reservas 260.677,58 0,4% 260.677,58 0,4% 0,00 0% 

Resultados Transitados 56.088.495,49 86,7% 66.086.391,54 109,8% -9.997.896,05 -15% 

R. Líquido Exercício 8.379.874,83 12,9% -6.150.166,61 -10,2% 14.530.041,44 236% 

Total do Fundo Patrimonial 64.729.047,90 100,0% 60.196.902,51 100,0% 4.532.145,39 8% 

Passivo       

Dívidas a M/L Prazo 2.380.000,00 23,8% 1.000.000,00 12,2% 1.380.000,00 138% 

Provisões para riscos e encargos 2.380.000,00 23,8% 1.000.000,00 12,2% 1.380.000,00 138% 

Dívidas a terceiros MLP ---  ---   ---   ---   ---   ---   

Dívidas a Curto Prazo 7.638.345,44 76,2% 7.180.207,84 87,8% 458.137,60 6% 

Dívidas a Terceiros C/P 4.230.864,48 42,2% 3.941.967,29 48,2% 288.897,19 7% 

Acréscimos e Diferimentos 3.407.480,96 34,0% 3.238.240,55 39,6% 169.240,41 5% 

Total do Passivo  10.018.345,44 100,0% 8.180.207,84 100,0% 1.838.137,60 22% 

Total do Fundo Patrimonial + Passivo 74.747.393,34 --- 68.377.110,35 --- 6.370.282,99 9,3% 

 

No que diz respeito ao Fundo Patrimonial, o seu aumento de 8% relativamente ao ano anterior 

encontra-se essencialmente justificado pelo impacto positivo do «Resultado Líquido do Exercício», 

pese embora a diminuição dos «Resultados Transitados», no montante de 9.997.896,05 € (RLE de 2014 

no valor de -6.150.166,61 € e regularização da previsão de recebimento da taxa de 1% das Seguradoras 

de -3.847.729,44 €).  

O Passivo, organizado por grau crescente de exigibilidade nos termos da lei, ascendeu ao montante de 

10.018.345,44€, o que representa um aumento de 22% face a 2014, essencialmente derivado do 

aumento do valor de «Provisões para Riscos e Encargos» em 138%, cuja tempestividade ou quantia 

precisa é ainda incerta. Pela análise das dívidas a terceiros, subsiste a inexistência de qualquer dívida 

a médio/longo prazo e o valor das dívidas de curto prazo ascendem a 4.230.864,48 €, onde está 

incluído o valor de 3.589.715,90 €, especializado no final de 2014, referente a faturas por pagar de 

«Conservação e Reparação de Viaturas».  

Pela análise dos rácios financeiros obtidos, é possível concluir que em termos de liquidez geral o INEM 

apresenta-se com capacidade para satisfazer as suas obrigações a curto prazo, tendo em consideração 

que a totalidade do seu ativo líquido de curto prazo cobre cerca de 8 vezes o passivo de curto prazo. 

Sob o ponto de vista da liquidez imediata, que apenas considera o valor das disponibilidades (caixa e 

bancos) para fazer face ao passivo de curto prazo, o INEM apresenta uma margem de flexibilidade 

maior (86%), relativamente a 2014, para fazer face às respetivas obrigações. Pela análise do indicador 

de liquidez reduzida, é possível concluir pela inexistência de itens em inventário obsoletos com 

elevados custos nos dois períodos.  
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No que diz respeito aos indicadores de endividamento e de solvabilidade, é possível inferir que quer o 

valor dos ativos líquidos, quer o valor dos fundos próprios do INEM são, por si, suficientes para cobrir 

todas as dívidas, que são, essencialmente, de curto prazo.  

Por fim, em termos de autonomia financeira, o INEM apresenta um bom grau de autonomia financeira, 

pela considerável representatividade dos fundos próprios. 

 

Tabela 18 - Rácios Financeiros 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rácios Financeiros 2015 2014 

Liquidez Geral 7,95 7,66 

Liquidez Imediata 0,86 0,51 

Liquidez Reduzida 7,95 7,66 

Endividamento 0,13 0,12 

Estrutura do Endividamento 0,76 0,88 

Solvabilidade 6,46 7,36 

Autonomia Financeira 0,87 0,88 
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14. Avaliação Final 

14.1 Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados 

 

Feita a análise dos resultados apurados para 2015, podemos concluir que os mesmos superaram todas 

as expectativas, face a toda a conjuntura referida em pontos anteriores deste Relatório. O INEM atingiu 

uma taxa de realização de 122%. 

 

Chama-se a atenção para o facto de, ao nível dos parâmetros Eficiência, Eficácia e Qualidade, a taxa 

de realização superou o planeado em todos eles, conforme se apresenta no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

Neste apuramento foi tida em conta a taxa máxima de realização de objetivos e indicadores de 135%, 

de acordo com o comunicado do Secretário de Estado da Administração Pública. 

 

14.2 Menção Proposta: Autoavaliação 

 

A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, no ponto n.º 1 do artigo 10º (na sua redação atual), veio 

estabelecer que a avaliação dos serviços é feita com base num Quadro de Avaliação e 

Responsabilização – QUAR, onde se evidência a missão, os objetivos estratégicos e operacionais, os 

indicadores de desempenho e respetivas fontes de verificação. 

 

A partir deste enquadramento, impõem-se a avaliação do grau de realização dos resultados obtidos, 

na prossecução dos objetivos, a identificação dos desvios e as suas causas com a consequente 

avaliação. 

 

Assim, tendo em conta: 
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 A taxa máxima de realização de objetivos e indicadores, de 135%, a avaliação final apurada do 

QUAR INEM 2015, situou-se nos 122%. 

 As regras definidas nos números 1 e 3 do artigo 18º, da Lei supramencionada, no que respeita 

à expressão qualitativa da avaliação, a menção autoproposta pelo INEM é de Desempenho 

BOM. 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

PLANEAD

O %

EXECUTA

DO %

EFICÁCIA 45% 56%

OOp1: Melhorar o desempenho dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que permitam assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados (OE2+OE3+OE7+OE9) 10% 10%

OOp2:  Implementar uma plataforma electrónica eficaz conducente à eliminação dos circuitos em papel (OE2+OE3+OE7+OE9) 10% 14%

OOp3: Otimizar e ampliar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM, permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior sustentabilidade do SIEM (OE8) - R 15% 18%

OOp4: Otimizar a gestão de recursos imobiliários e logísticos (OE2+OE10) - R 15% 20%

OOp5:  Adotar / Melhorar as Estratégisa Organizativas designadas por "Vias Verdes" (OE2+OE3+OE4+OE9) (partilhado com DGS) - R 15% 16%

OOp6:  Melhorar o desempenho económico-financeiro e controlar a execução orçamental (OE2+OE10) 10% 14%

OOp7: Melhorar a atividade dos meios aéreos de emergência médica (OE2+OE10) - R 15% 20%

OOp8: Desenvolver projetos de Parceria Internacionais (OE6+OE9) 10% 13%

EFICIÊNCIA 35% 43%

OOp9: Dar continuidade à implementação no terreno uma rede nacional de veículos de emergência, adaptada às características e necessidades das diferentes regiões do País (OE2+OE3+OE7+OE9) - R 35% 47%

OOp10: Consolidar as carreiras Especiais existentes e criar a Carreira ainda não revista  (OE2+OE3+OE7+OE9) 15% 20%

OOp11: Assegurar a eficiência dos recursos disponíveis (OE3) 15% 20%

OOp12: Promover o modelo de partilha e integração de sistemas entre CODU e Centro de atendimento do SNS (OE4+OE10) - R 35% 35%

QUALIDADE 20% 24%

OOp13: Melhorar o empowerment do cidadão, divulgando indicadores de desempenho e informação que o capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde (OE1+OE6+OE10) 15% 20%

OOp14: Promover a qualidade do atendimento aos utentes.  (OE2+OE3+OE7+OE9) - R 35% 47%

OOp15: Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade (OE5) - R 35% 35%

OOp16: Dar continuidade e consolidar ao processo de Acreditação do CODU e Meios (OE5) 15% 15%

Taxa de Realização Global 100% 122%
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O INEM atingiu os objetivos mais relevantes e faz uma autoavaliação bastante positiva do seu 

desempenho em 2015. A avaliação quantitativa de 122% traduz-se em termos de expressão qualitativa 

(nos termos da alínea a), do Artigo 18.º, da Lei n.º 66-B/2007, de 28/12) em Desempenho Bom 

 

A proposta de avaliação final de “Desempenho Bom” considera que foram atingidos todos os objetivos 

e superados alguns, tendo em linha de conta: 

 

Por um lado, a apreciação quantitativa (122%), que mostra que num total de 16 objetivos 

operacionais, 12 foram superados (75%) e 4 foram cumpridos (25%). Sendo que dos 8 Objetivos 

Operacionais classificados como “Relevantes”, foram superados 6 e atingidos 2. 

Dos 22 indicadores definidos no QUAR INEM 2015 constata-se a superação de 13 dos indicadores (59%) 

e o cumprimento de 9 (41%). 

 

Por outro lado, deve ter-se em conta, uma apreciação qualitativa em que os recursos humanos se 

encontram aquém dos considerados necessários e aprovados no Mapa de Pessoal do INEM para 2015. 

Com efeito, durante o ano de 2015, o INEM, através da mobilização de todos os seus profissionais, 

assegurou a continuidade da atividade de emergência médica, melhorou a gestão das suas atividades, 

assegurando a sustentabilidade económica e financeira da Instituição. 
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De referir a ocorrência de algumas contingências não previsíveis ao nível administrativo, que 

provocaram o atraso no cumprimento de alguns indicadores. Face a esta situação foi possível 

apresentar, nos termos alínea d) do nº 1 do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua 

redação atual, a revisão/adaptação de alguns indicadores. 

 

O INEM, de uma forma permanente, avaliou os seus cenários de atuação e processos de trabalho e 

identificou os mecanismos que mostraram as formas necessárias e mais efetivas para a melhoria de 

seu desempenho, evidenciando o empenho ativo na prossecução da sua Missão e no alcance dos seus 

objetivos. 
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15.  Conclusões 

 

O ano de 2015 foi caracterizado por alguma instabilidade interna que também se refletiu a nível 

externo. Esta situação teve como reflexo a instauração e manutenção de uma “comunicação de crise”, 

quer interna, quer externa. No plano externo evidenciaram-se as muitas questões colocadas pelos 

órgãos de comunicação social que, diariamente, solicitavam esclarecimentos sobre questões das mais 

diversas áreas de atuação desta Instituição. 

No plano interno a situação culminou com a alteração, em outubro de 2015, da equipa diretiva do 

INEM, entrando em funções, em regime de substituição, o atual Presidente do Conselho Diretivo, Luís 

Meira. 

O órgão máximo de gestão do INEM empenhou-se na continuidade das iniciativas em curso e esse 

posicionamento evidenciou-se numa ativa prossecução da Missão do INEM. 

O presente Relatório de Atividades, relativo ao ano de 2015, é representativo de todo o trabalho e 

dedicação dos profissionais do INEM, inabalavelmente empenhados na prossecução dos objetivos 

definidos e dos projetos existentes, apresentando um conjunto de informações e indicadores 

comprovativos do saldo positivo da atividade desenvolvida e da melhoria contínua da atividade 

operacional do INEM. 

 

O atual Conselho Diretivo do INEM, em funções desde outubro de 2015, congratula-se com o caminho 

que foi já percorrido e compromete-se, sem desvalorizar os obstáculos futuros que terá que enfrentar, 

numa continuada procura de melhoria da prestação de socorro e de emergência pré-hospitalar. 

 

O INEM considera, no entanto, e apesar de todas as vicissitudes quer de contexto interno quer de 

contexto externo, ter desenvolvido e melhorado de uma forma concreta e acentuada, a sua atividade, 

com ganhos evidentes, que foram relatados ao longo do presente Relatório de Atividades. Considera, 

de igual modo, que foram cumpridas as etapas que se propôs alcançar, quer nas áreas operacionais, 

garantindo aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de 

saúde, quer nas áreas de suporte a toda a atividade do INEM. 

 

Todas estas atividades desenvolvidas durante o ano de 2015 e explanadas ao longo do presente 

Relatório de Atividades, foram realizadas para que pudessem ser concretizados os objetivos 

inicialmente traçados, tendo sempre em vista aquelas que são as necessidades do cidadão, colocando-

o no centro das  preocupações do INEM, em matéria de emergência médica pré-hospitalar.  
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16. Anexos 

 

16.2. Gestão Financeira 

16.2.6. Balanço Ativo 
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16.2.7. Balanço Passivo 
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16.2.8. Demonstração de Resultados 
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16.3. Gestão de Recursos Humanos 

16.3.6. Balanço Social 2015 
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17. Siglas e Abreviaturas 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

BV Bombeiros Voluntários 

CAPIC Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 

CIAV Centro de Informação Antivenenos 

CODU Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

CVP Cruz Vermelha Portuguesa 

DAE Desfibrilhadores Automáticos Externos 

DRC Delegação Regional do Centro 

DRS Delegação Regional do Sul 

DRN Delegação Regional do Norte 

EISE Equipas de Intervenção em Situação de Exceção 

FAP Força Aérea Portuguesa 

GNR Guarda Nacional Republicana 

INE Instituto Nacional de Estatística 

LVT Lisboa e Vale do Tejo 

NRBQ Químico, Nuclear, Radiológico ou Biológico 

NUCE Núcleo de Condução em Emergência 

PCR Paragem Cardiorrespiratória 

PEM Posto de Emergência Médica 

RTUS Reanimação e Trauma em Unidades de Saúde 

SAE Serviço de Ambulâncias de Emergência 

SAV  Suporte Avançado de Vida 

SBV Suporte Básico de Vida 

SIEM Sistema Integrado de Emergência Médica 

SIV Suporte Imediato de Vida 

SSPH Sistema de Socorro Pré-Hospitalar 

TAS  Tripulantes de Ambulância de Socorro 

TAT Tripulantes de Ambulância de Transporte 

TBE Técnicas Básicas de Emergência 

TEM PAR Técnicas de Emergência Médica para Profissionais de Alto Risco 

TOTE Técnicos Operadores de Telecomunicações de Emergência 

UMIPE Unidade Móvel de Intervenção Psicológica 

VIC Viatura de Intervenção em Catástrofe 

VMER  Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

VSAM Viatura de Socorro e Assistência Médica 
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