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Mensagem do Presidente

Mais um ano passou, e 2013 foi um ano em que o INEM contou com a dedicação, empenho e ativa
participação dos seus colaboradores, aumentando e melhorando os meios de emergência médica
disponíveis em Portugal. E foi um ano de aposta na formação em emergência médica.

O ano de 2013 permitiu, com zelo, motivação e entusiasmo, consolidar a aposta na melhoria do
socorro dos utentes, e otimizar a aproximação do Instituto aos cidadãos, e cada vez mais
centrando no cidadão a nossa atividade.

Mesmo com os recentes constrangimentos sociais e económicos, e tendo sido 2013 um ano de
alterações no órgão máximo de gestão do INEM, a nossa atividade operacional cresceu
significativamente, tendo sido cumpridos os objetivos propostos.

Cada vez sentimos estar mais presentes na vida e no quotidiano dos portugueses.
Para nós, INEM, a aposta será, sempre, de melhoria contínua da Qualidade do nosso serviço.

Paulo Amado de Campos
Presidente do Conselho Diretivo do INEM, IP

Página 4 de 159

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

Nota Introdutória
O presente Relatório de Atividades tem por objetivo dar a conhecer as atividades desenvolvidas, as
iniciativas tomadas, os projetos implementados e os resultados alcançados, nas diferentes áreas de
atuação do Instituto Nacional de Emergência Médica - INEM, durante o ano 2013.
A atividade desenvolvida durante o ano de 2013 teve em linha de conta as Medidas Inscritas no
Programa do XIX Governo Constitucional e as Orientações do Plano Nacional de Saúde 2012/2016,
designadamente no que respeita à equidade, acesso e qualidade em saúde.
Assim, seguindo as linhas estratégicas orientadoras e tendo sempre presente a importância
inequívoca da sua Missão foram definidos os seguintes objetivos estratégicos:
1. Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a
resposta do SIEM em todo o território continental.
2. Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras entidades/instituições, no sentido de melhorar
a eficiência e a acessibilidade.
3. Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do Sistema Integrado de
Emergência Médica (SIEM), no sentido de melhorar o desempenho económico-financeiro.
Importa salientar que, mesmo num contexto de forte contenção e constrangimentos orçamentais, o
planeamento das atividades do INEM foi ajustado à necessidade imperioso de ganhos de eficiência e
eficácia.
Com efeito, a atual situação económica exige um maior rigor e transparência na aplicação dos
recursos disponíveis. O INEM considera ter alcançado resultados muito positivos, o que pode ser
aferido pelo vasto conjunto de indicadores e resultados apresentados ao longo do presente
Relatório, e acredita que é possível obter melhores resultados, através da 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 redução progressiva de custos operacionais o que
permitiu a geração de poupança, fundamental para novos investimentos, e assegurar a
sustentabilidade económica e financeira do INEM, mesmo numa época em que se verifica uma
significativa quebra da receita.
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A concretização destes resultados foi conseguida em simultâneo com a abertura de novos meios de
emergência médica, com um aumento da atividade e de melhor desempenho.
Ou seja, durante o ano de 2013, conseguiu-se um melhor desempenho económico-financeiro
associado a um crescimento do Instituto e a um melhor desempenho da sua atividade operacional.
Concorreram para um melhor desempenho operacional a implementação de projetos
implementados no ano anterior (2012) onde se destaca:
 O TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling System, que se traduz num novo
procedimento de triagem médica, criando e implementando algoritmos médicos de apoio à
decisão.
 A obtenção da Acreditação do CODU e Meios, pelo Comité de Certificação da Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), que permitiu a optimização dos processos.
 A obtenção da Certificação ISO 9001 do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática
Externa (PNDAE), continuando, deste modo, a consolidar os processos de certificação.
 A Integração das equipas das ambulâncias SIV e das VMER nos Serviços de Urgência,
promovendo a resposta integrada ao doente urgente/emergente.
 O aumento da capacidade para criar um sistema de transporte inter-hospitalar de doentes
críticos urgentes.
 O alargamento do transporte de recém-nascidos a pediátrico, criando equipas altamente
diferenciadas em transporte pediátrico de doente crítico em todas as idades e em todas as
regiões.
 A parceria com o Ministério da Administração Interna (MAI) para partilha meios aéreos,
maximizando a utilização dos meios aéreos do Estado e diminuindo a ineficiência/desperdício
dos mesmos.
Bem como a consolidação de iniciativas tomadas em 2011, a recordar:
 A Implementação do CODU Nacional, que veio alterar o procedimento relativo ao atendimento
das chamadas de emergência, passando o atendimento a ser feito a nível nacional em vez de
regional.
 O Registo Clínico Eletrónico, dando continuidade à promoção da melhoria da acessibilidade aos
cuidados de saúde, melhorando a eficiência e a eficácia dos tempos de resposta e agilizando a
entrada dos utentes no serviço de urgência.
 Implementação do Desfibrilhador Automático Externo (DAE), difundindo a capacidade de
desfibrilhação em viaturas de emergência tripuladas por não médicos e em locais de acesso
público, representando uma melhoria da assistência às vítimas de paragem cardiorrespiratória.
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Por fim, referir que o desempenho do INEM tem sido corroborado pela avaliação externa feita ao
INEM, por entidades idóneas, que, ao longo dos anos manifestaram o seu reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido.

Em 2013, o INEM foi agraciado com os seguintes reconhecimentos externos:
 1º Prémio Hospital do Futuro 2013, na categoria Gestão & Economia da Saúde com o projeto
“CODU Nacional Sistema Integrado Gestão Único de Chamadas”.

 Menção Honrosa atribuída pelo Instituto Kaizen Lean 2013, na categoria “Excelência no sector
da Saúde”, ao Projeto “Programa de Desfibrilhação Automática Externa”.
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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, de forma a 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 nova Lei Orgânica do INEM,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro.

1.1. Missão, Visão e Valores

VALORES
MISSÃO
Deve sempre
responder àquela
que é a sua
responsabilidade
perante o cidadão

Garantir a prestação de
cuidados de emergência
médica

Deve transparecer os
comportamentos, atitudes e
decisões a assumir

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

VISÃO
Deve perspetivar
o futuro que é
desejado para o
Instituto

Ser uma organização
inovadora, sustentável,
motivadora e de referência
na prestação de cuidados de
emergência médica

Eficiência
Alcançar os melhores resultados
possíveis com os recursos
disponíveis
Qualidade
Assumir um compromisso com as
necessidades e expectativas dos
cidadãos
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1.2. Atribuições
São 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 medicalizados e não medicalizados, 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 MS 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 e acionamento dos meios de
emergência médica apropriados.
• Assegurar a prestação de cuidados de emergência médica em ambiente pré-hospitalar e
providenciar o transporte para as unidades de saúde adequadas.
• Promover a resposta integrada ao doente urgente/emergente.
• Promover a correta referenciação do doente urgente/emergente.
• Promover a adequação do transporte inter-hospitalar do doente urgente/emergente.
• Colaborar com a Direcção-Geral da Saúde (DGS) na elaboração de normas de orientação
clínica relativas à atividade de emergência médica.
• Definir, planear, coordenar e certificar a formação em emergência médica dos elementos do
SIEM, incluindo dos estabelecimentos, instituições e serviços do 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.
• 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.
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• 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 MS 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.
De salientar o reforço das competências do INEM no que respeita formação em emergência médica,
ficando a cargo do INEM a definição, coordenação e certificação dos elementos do SIEM.
A capacidade de resposta adequada, eficaz e em tempo oportuno dos sistemas de emergência
médica, às situações de emergência, é um pressuposto essencial para o funcionamento da cadeia de
sobrevivência. O INEM, na sua missão diretamente ligada ao funcionamento do 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).

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

Estrela da Vida
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Deteção: momento em que alguém se apercebe da existência de uma situação em que é necessário
socorro, desenvolvendo ações que têm como objetivo evitar o agravamento da situação.
Alerta: fase em que se contactam os meios de socorro.
Pré-socorro: conjunto de gestos simples que podem ser concretizados até à chegada de socorro
especializado.
Socorro no local do acidente: início do tratamento efetuado às vítimas, com o objetivo de melhorar
o seu estado ou evitar que este se agrave.
Cuidados durante o transporte: transporte do doente desde o local da ocorrência até à unidade de
saúde adequada, garantindo à vítima a continuação dos cuidados de emergência necessários.
Transferência e tratamento definitivo: fase de tratamento definitivo corresponde ao tratamento da
vítima no serviço de saúde adequado que pode incluir a intervenção de um estabelecimento de
saúde onde ocorrem cuidados de estabilização e a posterior transferência para um hospital onde
ocorre o tratamento mais adequado à situação.
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1.3. Estrutura Orgânica

Conselho Directivo

Unidades
Operacionais

Delegação Regional
do Norte

Gabinete de
Coordenação Regional
do SIEM

Delegação Regional
do Centro

Gabinete de
Coordenação Regional
do SIEM

Delegação Regiona
l do Sul

Gabinete de
Coordenação Regional
do SIEM

Departamento de
Emergência Médica

Gabinete de
Investigação e
Inovação em
Emergência Médica

Unidades de apoio e
logística

Unidades de apoio à
gestão

Gabinete de Logística
e Operações

Gabinete de

Gabinete de Gestão
de Compras e
Contratação Pública

Gabinete de
Planeamento e
Controlo de Gestão

Departamento de
Gestão de Recursos
Humanos

Gabinete de
Marketing e
Comunicação

Gabinete de
Planeamento e
Desenvolvimento de
Recursos Humanos

Gabinete de Sistemas
e Tecnologias da
Informação

Departamento de
Gestão Financeira

Gabinete de Gestão
Orçamental e de
Investimentos

Gabinete
Jurídico

Gabinete de
Coordenação Nacional
de Orientação de
Doentes Urgentes

Departamento de
Formação em
Emergência Médica

Gabinete de
Certificação e
Acreditação

Página 12 de 159

Qualidade

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

2.O ano de 2013 em Relance - Factos e Números
2.1. Principais Eventos

Janeiro


Entraram em funcionamento 3 novas Ambulâncias de Socorro fixadas em
Postos de Emergência Médica (PEM).

+ 3 PEM

Localização: 1 em Braga (BV Terras de Bouro), 1 em Leiria (BV Nazaré) e 1 em
Viseu (Cinfães).


Entraram em funcionamento 6 novas Ambulâncias de Socorro fixadas em
+ 6 RES

Posto Reserva.
Localização: 1 em Beja (CVP Safara) e 5 em Évora (BV Alandroal, BV Mourão,
BV Portel, BV Viana do Alentejo e BV Vila Viçosa).




Integração de 2 VMER nos Serviços de Urgência:


VMER Braga.



VMER S. Francisco Xavier – Lisboa.

Publicação do Despacho n.º 1393/2013, de 23/01, que constitui como meio de emergência préhospitalar do INEM, a Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP).



Participação em Situações de Exceção:


Acidente Rodoviário com um Autocarro no IC8.

Fevereiro


Entrou em funcionamento 1 nova Ambulância de Suporte Imediato de Vida

+ 1 SIV

(SIV), integrada em Serviços de Urgência.
Localização: Cinfães – Viseu.


Entraram em funcionamento 5 novas Ambulância de Socorro fixadas em

+ 5 RES

Posto Reserva.
Localização: 1 no Porto (CVP Amarante), 3 em Vila Real (BV Boticas, BV Safins do Douro e BV
Salto) e 1 em Viseu (BV Farejinhas).


Integração de 1 VMER nos Serviços de Urgência:
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Integração de 1 SIV nos Serviços de Urgência:




VMER Santarém.

SIV Vila do Conde / Póvoa do Varzim - Porto.

Participação em Situações de Exceção:


Apoio ao CIEXSS – Destruição de Explosivos.

Março


Entrou em funcionamento 1 nova Ambulância de Socorro fixada em Posto

+ 1 RES

Reserva.
Localização: 1 em Vila Real (BV Flavienses).




Participação em Situações de Exceção:


Manifestações – 2 de Março.



Manifestações – 15 de Março.

Comemoração do Dia do INEM, que contou com a presença e participação do Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da saúde, Fernando Leal da Costa.

Abril


Assinatura do Protocolo entre o INEM e o Conselho Português de ressuscitação que visa
uniformizar a formação em reanimação ministrada por estas duas entidades e proceder ao
reconhecimento cruzado de cursos e de formadores, bem como, da sua partilha.



O colaborador do INEM, Enf.º Pedro Lavinha (Coordenador do Gabinete da Qualidade), recebeu
medalha de mérito do Ministério da Saúde, por ocasião do Dia Mundial de Saúde.



O INEM recebe uma Menção Honrosa no Prémio Kaizen Lean, 2012 na categoria "Excelência no
Sector da Saúde", com o Projeto de DAE.



Publicação do Despacho n.º 4651/2013, de 23/04 que vem clarificar o Despacho n.º 1393/2013,
23/01 (Despacho que constitui como meio de emergência médica pré -hospitalar do INEM, a
Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico), no sentido de considerar abrangidos no
conceito de unidades de cuidados intensivos neonatais e/ou pediátricos, os serviços de urgência
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pediátricos. Com a publicação deste despacho ficou regulamenta toda a atividade do transporte
inter-hospitalar pediátrico.


Apoio aos Eventos:


Rally de Portugal – Especial de FAFE 2013.



Rally de Portugal – WRC VODAFONE 2013.



Congresso Nacional do Partido Socialista, em St.ª Maria da Feira.

Maio


Assinatura de um Protocolo entre o INEM e o Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar, da
Universidade do Porto, que visa uma relação de estreita cooperação entre estas duas entidades
na área do Ensino e da Investigação.



Foi criado um Grupo de Trabalho para negociar um Memorando de Cooperação com a Líbia, do
qual o INEM é parte integrante.



2ª Iniciativa “Cidadão Exemplar”: INEM homenageia casal que contribuiu ativamente para salvar
a vida do seu neto.





Foi implementada a Via Verde da Sépsis Pré-hospitalar em:


Bragança.



Foz Côa.



Mirandela.



Mogadouro.

Participação no 3º Congresso Internacional de Qualidade em Saúde e Segurança do Doente,
Lisboa, com os seguintes abstrats:
 Quality Accreditation Program of National Institute of Emergency Medicine (INEM)
 CODU Nacional – Sistema Integrado de Gestão Única das chamadas
 Certificação ISO 9001: Processo de concessão de alvarás e/ou certificado de vistorias de
ambulâncias de transporte de doentes e Programa Nacional de Desfibrilhação Automática
Externa



Participação no 21st International HPH Conferenc, Viena, com os seguintes abstrats:
 Emergency Telephonic Medical Triage and Counseling System: A New Approach
 Integration of prehospital teams in emergency departments: a win-win solution
Página 15 de 159

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |



Participação em Situações de Exceção:






Incidente Tático – Policial em Setúbal – Barricado com Arma de Fogo.

Participação nos Exercícios / Simulacros:


Exercício ALS – 2013.



Exercício CPX – ANPC – CRILL 2013.



Exercício CPX – Serra Segura 2013.



Exercício CPX Infesta 2013.

Apoio aos Eventos:


Jogo Benfica – Porto.



Jogo de Futebol Paços de Ferreira – Futebol Clube do Porto.



Marcha da Reabilitação Cardíaca – Matosinhos.



Operação Fátima 20132, com instalação e montagem do Hospital de campanha do INEM.

Junho


Entraram em funcionamento 2 novo Motociclos de Emergência Médica

+ 2 MEM

(MEM).
Localização: Cascais e Matosinhos.


A APCER renovou, a Certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade implementado no
INEM.



Apresentação de 6 candidaturas à 7ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde, com os
seguintes projetos:
Na categoria Segurança do doente
 A capacitação do cidadão na Gestão da sua Saúde: O papel da comunicação no INEM”.
 Programa da Acreditação CODU/Meios
 Transporte Inter-hospitalar Pediátrico
Na categoria Engenharia de processos e sustentabilidade na prestação de cuidados de saúde
 CODU Nacional: Sistema Integrado Gestão Único de Chamadas e Sistema de Triagem
Médica.
 Meios Aéreos de Emergência: paradigma da partilha de sinergias com ganhos de eficácia e
eficiência.
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Na categoria de Implementação de boas práticas de governação clínica
 As VMER e as SIV no transporte de doentes críticos.


Participação no 38º Congresso Mundial Hospitais, em Oslo, com os seguintes abstrats:
 Integration of prehospital teams in emergency departments: a win-win solution.
 Emergency Telephonic Medical Triage and Counseling System: A New Approach.





Participação em Situações de Exceção:


Manifestação 1 de Junho – Manif Internacional.



Cerimónias 10 de Junho – Elvas.



Alteração de Ordem Pública – Bairro 6 de Maio, Amadora.



Manifestação 27 de Junho – Greve Geral e Manif.

Participação no Exercício / Simulacro:




Exercício Livex – Caixa Segura 2013, edifício 5 de outubro.

Apoio aos Eventos:


Dia Mundial da Criança, no Museu da Presidência da República.



Cerimónias do 10 de Junho, em Elvas.



Reality Show – Castelo dos Mouros, em Sintra.



Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica.



Procissão do Corpo de Deus 2013.

Julho


Entraram em funcionamento 2 novas Ambulâncias de Suporte Imediato de
Vida (SIV), integradas em Serviços de Urgência.

+ 2 SIV

Localização: Castro Verde – Beja e Moimenta da Beira - Viseu.


Entraram em funcionamento 7 novas Ambulâncias de Socorro fixadas em
Postos de Emergência Médica (PEM).

+ 7 PEM

Localização: 1 em Leiria (BV Ansião), 2 em Lisboa (BV Arruda dos Vinhos e BV
Cadaval), 1 no Porto (BV Paços de Ferreira), 1 em Santarém (BV Salvaterra de
Magos), 1 em Setúbal (BV Alcochete) e 1 em Viana do Castelo (BV Monção).


Integração de 3 VMER nos Serviços de Urgência:


VMER Beja.
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VMER Covilhã.



VMER Guimarães.

Integração de 1 SIV nos Serviços de Urgência:




SIV Moura - Beja.

O INEM completou a entrega de DAE aos parceiros do SIEM, Ambulâncias de Socorro fixadas em
Postos PEM e Postos Reserva, pertencente aos Bombeiros Voluntários.



Admissão de 100 Técnicos de Ambulância de Emergência – TAE.



Francisco Pinto Balsemão, Primeiro-Ministro dos VII e VIII Governos Constitucionais e Presidente
do Conselho de Administração do grupo IMPRESA, foi o orador de uma palestra que teve lugar
no INEM, subordinada ao tema "Competência".



Foi assinado um acordo de cooperação para o período 2013/2015, entre o INEM e a Empresa
Pública de Emergências Sanitárias de Espanha visando a gestão transfronteiriça de situações de
emergência Médica, nomeadamente no âmbito de eventuais catástrofes, incluindo catástrofes
ambientais. Este projeto (GERITRANS A+) envolve as regiões do Alentejo, Algarve e Andaluzia e
contará com cofinanciamento FEDER.



Visita do Vice-primeiro-ministro da Saúde da Líbia.



Participação em Situações de Exceção:




Manifestação 6 de Julho – Manif CGTP – Todos a Belém.

Apoio ao Evento:


Concentração Internacional de Motas – Faro 2013.

Agosto


Entraram em funcionamento 2 novas Ambulâncias de Emergência Médica
+ 2 AEM

(AEM).
Localização: Lisboa e Viana do Castelo.


Integração de 1 VMER nos Serviços de Urgência:


VMER Vila Franca de Xira.
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Admissão de 30 Enfermeiros.



Abertura de um concurso para contratação de 50 Assistentes Técnicos - Operadores de
Telecomunicações de Emergência (TOTE), com vista ao preenchimento de 17 postos de trabalho
no Porto, 14 em Coimbra e 19 em Lisboa.



O Ministro da Saúde de Angola, José Van-Dúnem, visitou INEM.



Participação no Exercício / Simulacro:


Simulacro Evacuativo do 25º ano do Incêndio do Chiado.

Setembro




Integração de 2 VMER nos Serviços de Urgência:


VMER Caldas da Rainha.



VMER Leiria.

Integração de 1 SIV nos Serviços de Urgência:




SIV Pombal – Leiria.

Apresentação de 9 candidaturas ao Prémio Hospital do Futuro 2012/2013, com os seguintes
projetos:
Na categoria Acessibilidade


TETRICOSY ® TElephonic TRIage and COunseling System



Transporte Inter Hospitalar de Doentes Críticos



A Emergência Médica Começa em Si

Na categoria e-saúde


Via Verde Coronária, uma amiga do coração

Na categoria Gestão & Economia da Saúde


CODU Nacional - Sistema Integrado Gestão Único de Chamadas



Integração VMER e SIV, integrar para salvar



Meios Aéreos de Emergência: paradigma da partilha de sinergias com ganhos de
eficácia e eficiência

Na categoria Qualidade em Saúde


Acreditação, Saúde Segura



Certificação, a emergência médica no bom caminho
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Participação no VIIth Mediterranean Emergency Medicine Congress, em Marseille, com os
seguintes abstrats:


Quality Accreditation Program of National Institute of Emergency Medicine



Implementation of a National Programme of Automatic External Defibrillation in our
Country



Integration of prehospital teams in emergency departments: a win-win solution



Psychosocial Triage Protocol

Participação em Situações de Exceção:






Incidente Tático – Policial em Alcobaça.

Apoio aos Eventos:


Fogos Florestais na Região Norte e Centro do País.



Exposição da CARTIER.

Outubro


Entrou em funcionamento 1 nova Ambulância de Suporte Imediato de Vida
(SIV), integradas em Serviços de Urgência.

+ 1 SIV

Localização: Arouca – Aveiro.


Entraram em funcionamento 5 novas Ambulâncias de Emergência Médica
(AEM).

+ 5 AEM

Localização: Coimbra, Guimarães e 3 em Lisboa.


Entraram em funcionamento 3 novas Ambulâncias de Socorro fixadas em
+ 3 PEM

Postos de Emergência Médica (PEM).
Localização: 1 em Santarém (BM Alcanena), 1 em Viana do Castelo (BV Ponte
da Barca) e 1 em Viseu (BV Satão).




Participação em Situações de Exceção:


Incidente Tático – Policial em St.ª Maria Olivais – Lisboa.



Operação Policial de Risco – Buscas – Espinho.



Operação Policial de Risco – Buscas – Vila Real de St. António.

Participação no Exercício / Simulacro:


Exercício Tagus Park – ITP em Complexo Industrial.
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Apoio ao Evento:


Comemorações do 5 de Outubro.



Jogo Porto – Sporting.

Alteração da equipa diretiva do INEM, com entrada em funções da Presidente, Dr.ª Regina
Pimentel.

Novembro


Entraram em funcionamento 1 nova Ambulância de Emergência Médica

+ 1 AEM

(AEM).
Localização: Viseu.


Entrou em funcionamento 1 nova Ambulância de Socorro fixada em Posto
de Emergência Médica (PEM).
Localização: 1 na Guarda (BV Aguiar da Beira).







Integração de 2 VMER nos Serviços de Urgência:


VMER Almada.



VMER S. José – Lisboa.

Foi implementada a Via Verde da Sépsis Pré-hospitalar em:


Gondomar.



Fafe.

Apoio ao Evento:






Incidente Tático – Policial no Pinhal Novo – barricado com reféns.

Participação nos Exercícios / Simulacros:


Exercício Livex – Caixa Segura 2013, edifício Sede da CGD.



Exercício na UEP – Belas – 2º Curso TIPMIR para EIR.



Exercício na UEP – Belas – 3º Curso TIPMIR para EIR.



Exercício NRBQ – CONVEX 2013.

Nomeação da Diretora Regional do Centro, Dr.ª Ana Sofia Madeira.
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Dezembro


Apoio ao Evento:




Incidente Tático – Policial em Leiria – barricado com reféns.

Participação nos Exercícios / Simulacros:


Exercício CPX – Ponte 25 de Abril – Teste ao Plano de Emergência.



Exercício Livex – Aeroporto de Beja.



Exercício Livex – Teste ao Plano da Linha Ferroviária do Algarve – TUNES 2013.
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3.Autoavaliação
3.1. QUAR INEM 2013
Considerando por um lado, as orientações do Plano Nacional de Saúde 2012/2016, no que respeita
aos seus eixos estratégicos e objetivos para o sistema de saúde, e por outro lado, as grandes linhas
de ação estratégicas do INEM, abaixo identificadas, definidas tendo em conta a permanente de
melhoria contínua da atividade:
1.Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar.
2.Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades/Instituições.
3.Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.
Foi elaborado o QUAR do INEM para o ano 2013 que integrou, para além dos objetivos estratégicos
acima indicados, os objetivos operacionais e respetivas metas de concretização.
No QUAR do INEM foram contemplados seis indicadores de partilha interinstitucional:
 O indicador n.º 4 “Implementar a interoperabilidade entre o SICO e o sistema de informação do
CODU”, partilhado com a Direção Geral de Saúde (DGS), no sentido de operacionalizar o Sistema
de Informação do Certificado de Óbito.
 O indicador n.º 8 “Percentagem de doentes, no pré-hospitalar, com EAMST admitidos em
Unidades de Hemodinâmica para angioplastia primária”, partilhado com as Administrações
Regionais de Saúde (ARS) e a Direção Geral de Saúde (DGS), no sentido de melhorar o acesso dos
doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST).
 O indicador n.º 9 “Percentagem de VMER e SIV em que foi implementada a Via Verde da Sépsis”,
partilhado com as Administrações Regionais de Saúde (ARS) e a Direção Geral de Saúde (DGS), no
sentido de promover a adesão à via verde da sépsis.
 O indicador n.º 13 “Registar as bases de dados e sistemas de informação no Diretório de
Informação em Saúde”, partilhado com a Direção Geral de Saúde (DGS), no sentido de ter
disponível o inventario das bases de dados e sistemas de informação em saúde.
 O indicador n.º 19 “Percentagem de divulgação e atualização permanente de representação
internacional”, partilhado com a Direção Geral de Saúde (DGS), no sentido de melhorar a
articulação em matéria de relações internacionais.
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 O indicador n.º 20 “Percentagem de cumprimento dos prazos de resposta aquando do pedido de
emissão de parecer”, partilhado com a Direção Geral de Saúde (DGS), igualmente no sentido de
melhorar a articulação em matéria de relações internacionais.
Realizada a monitorização relativa ao 1º semestre de 2013 e analisados os resultados e as
perspetivas até ao final do ano foram, desde logo, foram antecipados os desvios e tomadas as
medidas corretivas necessárias. Ainda assim, revelou-se necessário recorrer à revisão de três
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 de seguida a identificação das alterações e sua justificação.
Indicador 3 - % de Postos PEM em que se encontra a funcionar o registo clínico eletrónico
(inicialmente com uma meta 80%)

Aquando da monitorização do 1º semestre de 2013, este indicador não tinha sido atingido. O registo
clinico eletrónico encontrava-se a funcionar em 17,3% dos Postos PEM (em 44 dos 255 PEM), o que
se traduziu numa taxa de realização de 23%, ou seja, um desvio negativo de 77%.
Importa referir que, naquela data, estava em curso um processo de aquisição de hardware que se
perspetivava estar terminado em Setembro de 2013, data a partir da qual estariam reunidas as
condições para que fosse implementado os equipamentos necessários ao registo clínico eletrónico
nos restantes Postos PEM.
Acontece que, por questões administrativas, associadas à morosidade própria relativa à tramitação
dos processos de aquisição (no caso, concurso publico para aquisição de computadores portáteis) o
mesmo não foi tão célere quanto o desejável. Assim, considerando tratar-se de contingências não
previstas ao nível administrativo foi alterada/adequada Meta do referido indicador de 80% para 40%
Indicador 6 – “Percentagem de Agrupamentos, com 3º ciclo, aos quais foi ministrada formação em
SBV para as escolas”
(inicialmente com uma meta 80%)

Este indicador surgiu de uma proposta do INEM para implementar nas escolas, numa lógica em
“cascata”, a formação em Suporte Básico de Vida (SBV). Ou seja, o INEM formaria os professores de
cada um dos agrupamentos escolares existentes e capacitá-los-ia como “formadores de SBV”. Na
fase seguinte, esses professores iriam ministrar a formação a todos os alunos de uma determinada
faixa etária (12-14 anos), em horário normal escolar, inserido no curriculum de uma disciplina, em
grupos/turmas de 25-30 alunos.
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Tendo em conta os exemplos internacionais, o empenho do MS e a aparente exequibilidade em
Portugal, o INEM considerou estarem reunidas as bases suficientes para sugerir a inclusão do SBV
nos currículos de escolaridade obrigatória, tendo apresentado no QUAR o referido indicador.
No entanto, apesar de desenvolvidos todos os esforços e mesmo com a aprovação em Assembleia da
República do Projeto de Resolução n.º 590/XII/2ª com esta recomendação, não foi possível a
implementação deste projeto junto do Ministério da Educação, apesar dos vários contactos e
reuniões já estabelecidas com o mesmo. Pelo exposto, e considerando tratar-se de contingências não
previstas ao nível político, este indicador foi substituído por um outro, tendo igualmente como
objetivo operacional melhorar a qualificação em suporte básico de vida: “ Número de formadores
SBV-DAE formados através dos laboratórios que lhe conferem essa competência”, com uma meta de
200.
Indicador 9 – “Percentagem de VMER e SIV em que foi implementada a Via Verde da Sépsis”
(inicialmente com uma meta de 50%)

Este indicador não foi atingido, no 1º semestre de 2013. Entre janeiro e junho de 2013 apenas foi
possível implementar a Via Verde da Sépsis 5,13% dos Meios INEM (em 4 dos 78 existentes à data), o
que se traduziu numa taxa de realização de 11%, ou seja um desvio negativo de 89%.
A implementação da Via Verde da Sépsis surge na sequência do Despacho nº 14898/2011, de 3/11,
onde ficaram definidos os meios de emergência pré-hospitalar de suporte avançado e imediato de
vida do INEM, que atuam no âmbito do SIEM (as VMER e as ambulâncias SIV), e as bases gerais da
sua integração na rede de serviços de urgência. Acontece que a implementação da Via Verde da
Sépsis nestes meios, depende de uma estreita articulação entre o INEM e as Unidades de Saúde
Hospitalares, que não tem sido possível concretizar com celeridade.
Note-se que se as Unidades de Saúde Hospitalares cumprissem o estipulado na Circular Normativa nº
1 DQS/DQCO da DGS, de 06/01/2010, que impunha a implementação de uma Via Verde de Sépsis em
cada Serviço de Urgência da Rede, até ao final de 2011, o cumprimento deste objetivo/indicador
seria facilmente realizado. Com efeito e considerando que para atingir este indicador, não obstante
os esforços desenvolvidos, o INEM está condicionado a fatores externos, o que o impossibilita reunir
as condições para atingir a meta ambiciosa que se propôs alcançar. Assim, considerando tratar-se de
contingências não previstas ao nível administrativo, foi alterada a meta para 10%, adequando assim,
à realidade referida.
Feita a análise dos resultados apurados para 2013, podemos concluir que foram bastante
satisfatórios, tendo o INEM atingido uma taxa de realização de 113,0%.
Apresenta-se de seguida a monitorização do QUAR do INEM a 31 de dezembro de 2013.
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ANO: 2013
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
OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM
OBJECTIVOS OPERACIONAIS
EFICÁCIA

50%

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

Peso: 30,0%
Taxa de
Classificação
Realização

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

1

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

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

80

75

10

95

35%

dez/13

80,5

100%

Atingiu

2

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

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

75

75

10

95

35%

dez/13

72,3

100%

Atingiu

3

% de Postos PEM em que se encontra a funcionar o
registo clinico electrónico.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

9

40

5

100

30%

dez/13

11,3

32%

Não atingiu

OP2: Implementar o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (OE1) (INEM/DGS)
INDICADORES
4

Implementar a interoperabilidade entre o SICO e o
sistema de informação do CODU. (Mês)

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.d.

6

1

3

100%

dez/13

6

OP3: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica certificada pelo INEM. (OE1) - R
INDICADORES
5

N.º de Entidades / Centros de Formação
acreditados, em 2013.

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

8

2

15

100%

dez/13

24
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Atingiu
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Taxa de
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Superou
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OP4: Melhorar a qualificação em SBV. (OE1) - R
INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

6

N.º de formadores SBV-DAE formados através dos
laboratórios que lhe conferem essa competência

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

200

25

250

50%

dez/13

242

121%

Superou

7

N.º elementos formados em SBV, por masstraining

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1500

100

2000

50%

dez/13

3981

135%

Superou

OP5: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária. (OE2) (INEM/DGS/ARS)
INDICADORES

8

% de doentes, no pré-hospitalar, com EAMST
admitidos em Unidades de Hemodinâmica para
angioplastia primária

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

70

5

80

100%

dez/13

82,4

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10

5

100

100%

dez/13

7,69

OP6: Promover a adesão à via verde sepsis. (OE2) (INEM/DGS/ARS)
INDICADORES
9

% de VMER e SIV em que foi implementada a Via
Verde da Sépsis

Peso: 10,0%
Taxa de
Classificação
Realização
131%

Peso: 10,0%
Taxa de
Classificação
Realização
100%

EFICIÊNCIA

Atingiu

20%

OP7: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) - R
INDICADORES

Superou

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Peso: 50,0%
Taxa de
Classificação
Realização

10

N.º de Meios integrados, em 2013, em Serviços de
Urgência.

n.a.

n.a.

n.a.

12

16

8

0

10

50%

dez/13

18

135%

Superou

11

N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de
doentes críticos.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2500

3000

300

3500

50%

dez/13

6.224

135%

Superou

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d.

n.d.

n.d.

24

40

15

5

20

100%

dez/13

29

OP8: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) - R
INDICADORES
12

% de redução de custos com horas
extraordinárias.

OP9: Inventariar as bases de dados e sistemas de informação em saúde. (OE2) (INEM/DGS)
INDICADORES
Registar as bases de dados e sistemas de
13 informação no Diretório de Informação em
Saúde (Mês)

2008

2009

2010

2011

2012

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7

1

5

100%

dez/13

5
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Peso: 30,0%
Taxa de
Classificação
Realização
135%

Superou

Peso: 20,0%
Taxa de
Classificação
Realização
125%

Superou
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3.2. Análise dos Resultados Alcançados
Objetivo Operacional 1
Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo útil às situações
de emergência médica (Eficácia)

Indicador 1 – Percentagem de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta, desde o acionamento
à chegada ao local, em tempo inferior ou igual a 19 minutos.
Este indicador foi atingido, com 80,5% das ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta inferior ou
igual a 19 minutos (Meta = 75% e Tolerância = 10%), o que se traduz numa taxa de realização de
100%, ou seja, um desvio nulo.

Indicador 2 – Percentagem de ambulâncias SBV com tempo de resposta, desde o acionamento à
chegada ao local, em tempo de inferior ou igual a 15 minutos, em situações graves.
Este indicador foi atingido, com 72,3% das ambulâncias SBV com tempo de resposta, em situações
graves, inferior ou igual a 15 minutos (Meta = 75% e Tolerância = 10%), o que se traduz numa taxa de
realização de 100%, ou seja, um desvio nulo.

Indicador 3 – Percentagem de Postos PEM em que se encontra a funcionar o registo clínico
eletrónico.
Este indicador não foi atingido, encontrando-se a funcionar o registo clínico eletrónico em 30 Postos
PEM, dos 265 Postos PEM existentes (Meta = 40% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de
realização de 32%, ou seja, um desvio negativo de 68%.
Objetivo Operacional 2
Implementar o Sistema de Informação dos certificados de Óbito (Eficácia)

Indicador 4 – Implementar a interoperabilidade entre o SICO e o sistema de informação do CODU
(mês).
Este indicador foi atingido, tendo interoperabilidade sido iniciada em junho de 2012, mês 3 (Meta = 6
e Tolerância = 1), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um desvio nulo.
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Objetivo Operacional 3
Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica pelo INEM (Eficácia)

Indicador 5 – N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados, em 2013.
Este indicador foi superado, com 24 Entidades / Centros de Formação acreditados (Meta = 8 e
Tolerância = 2), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de
35%.
Objetivo Operacional 4
Melhorar a qualificação em SBV (Eficácia)

Indicador 6 – N.º de formadores SBV – DAE formados através dos laboratórios que lhe conferem essa
competência.
Este indicador foi superado, com 242 formadores SBV – DAE formados (Meta = 200 e Tolerância =
25), o que se traduz numa taxa de realização de 121%, ou seja, um desvio positivo de 21%.

Indicador 7 – N.º de elementos formados em SBV, por mass training.
Este indicador foi superado, com 3.981 elementos formados em SBV (Meta = 1.500 e Tolerância =
100), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de 35%.
Objetivo Operacional 5
Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo do miocárdio com supradesnivelamento ST
(EAMST) a Angioplastia Primária (Eficácia)

Indicador 8 – Percentagem de doentes, no pré-hospitalar, com EAMST admitidos em Unidades de
Hemodinâmica para Angioplastia Primária.
Este indicador foi superado, com 82,4% dos doentes com EAMST admitidos em Unidades de
Hemodinâmica (Meta = 70 e Tolerância = 5), o que se traduz numa taxa de realização de 131%, ou
seja, um desvio positivo de 31%.
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Objetivo Operacional 6
Promover a adesão à Via Verde Sépsis (Eficácia)

Indicador 9 – Percentagem de VMER e SIV em que foi implementada a Via Verde da Sépsis.
Este indicador foi atingido, com a Via Verde da Sépsis implementada em 6 dos 78 meios (Meta = 10 e
Tolerância = 5), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um desvio nulo.

Objetivo Operacional 7
Estabelecimento de novas parcerias para a gestão Otimizada de Recursos (Eficiência)

Indicador 10 – N.º de Meios integrados, em 2013, em Serviços de Urgência.
Este indicador foi superado, com uma 18 meios integrados em 2013 (Meta = 8 e Tolerância = 0), o
que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de 35%.

Indicador 11 – N.º de transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes críticos.
Este indicador foi superado, com uma 6.224 transportes secundários, inter-hospitalares, de doentes
críticos (Meta = 3.000 e Tolerância = 300), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja,
um desvio positivo de 35%.

Objetivo Operacional 8
Melhorar o desempenho económico e financeiro (Eficiência)

Indicador 12 – Percentagem de redução de custos com horas extraordinárias.
Este indicador foi superado, com uma redução de 29% do custo com horas extraordinárias (Meta =
15 e Tolerância = 5), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de
35%.
Objetivo Operacional 9
Inventariar as bases de dados e sistemas de informação em saúde (Eficiência)

Indicador 13 – Registar as bases de dados e sistemas de informação no Diretório de Informação em
Saúde (mês).
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Este indicador foi superado, com o registo a ocorrer em maio de 2013, mês 5 (Meta = 7 e Tolerância
= 1), o que se traduz numa taxa de realização de 125%, ou seja, um desvio positivo de 35%.

Objetivo Operacional 10
Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM
(Qualidade)

Indicador 14 – N.º de processos assistenciais implementados, no ano 2013.
Este indicador foi atingido, com a implementação de 8 processos assistenciais (Meta = 8 e Tolerância
= 0), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um desvio nulo.

Indicador 15 – N.º de fases concluídas no processo de Certificação ISO 9001 do Programa de Gestão
de Stocks (n.º total de fases =5).
Este indicador atingido, com a conclusão de 3 fases do processo de Certificação ISO 9001 do
Programa de Gestão de Stocks (Meta = 3 e Tolerância = 0), o que se traduz numa taxa de realização
de 100%, ou seja, um desvio nulo.
Indicador 16 – Percentagem de implementação das medidas corretivas das não conformidades, que
surjam no âmbito das certificações / acreditações do INEM.
Este indicador foi superado, com a implementação de 96% das medidas corretivas, de não
conformidades, que surgiram no âmbito das certificações do INEM (Meta = 90% e Tolerância = 5%), o
que se traduz numa taxa de realização de 115%, ou seja, um desvio positivo de 15%.

Objetivo Operacional 11
Promover a qualidade do atendimento aos utentes (Qualidade)

Indicador 17 – Percentagem de resposta às reclamações no prazo de 15 dias úteis.
Este indicador não foi atingido, com 80,84% das respostas às reclamações no prazo de 15 dias úteis
(Meta = 90% e Tolerância = 1%), o que se traduz numa taxa de realização de 91%, ou seja, um desvio
negativo de 9%.
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Objetivo Operacional 12
Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM (Qualidade)

Indicador 18 – Percentagem de trabalhadores do INEM que frequentaram ações de formação.
Este indicador foi superado, com 97,15% dos trabalhadores do INEM com frequência em ações de
formação (Meta = 95% e Tolerância = 2%), o que se traduz numa taxa de realização de 111%, ou seja,
um desvio positivo de 11%.

Objetivo Operacional 13
Melhorar a articulação em matéria de relação internacionais (Qualidade)

Indicador 19 – Percentagem de divulgação e atualização permanente das atividades de
representação internacional.
Este indicador foi superado, com 100% das atividades de representação internacional divulgadas
(Meta = 85% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um
desvio positivo de 35%.

Indicador 20 – Percentagem de cumprimento dos prazos de resposta aquando do pedido de emissão
de parecer.
Este indicador foi superado, com o cumprimento dos prazos a 100% (Meta = 80% e Tolerância = 5%),
o que se traduz numa taxa de realização de 133%, ou seja, um desvio positivo de 33%.
No capítulo 3.7 -Análise das Causas de Incumprimento, será detalhada a informação justificativa do
não cumprimentos dos indicadores “Percentagem de Postos PEM em que se encontra a funcionar o
registo clínico eletrónico” (indicador n.º 3) e “Percentagem de resposta às reclamações no prazo de
15 dias úteis (indicador 17).
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3.3. Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados
3.3.1.

Atividade Média Diária

Var. 13/12
(%)

Atendimentos de chamadas de Emergência no CODU

3.291 + 5%

Acionamentos de Meios de Emergência1

2.936 + 16%

Acionamentos de Ambulâncias

2.639 + 16%

Acionamentos de VMER

Acionamentos de Mota de Emergência

278 + 21%

15,5

Acionamentos de HELI

2,9 - 19%

Consultas Médicas no CIAV

CODU Mar

90 + 2%

0,29+ 3,6%

Intervenções CAPIC

1

15,6+ 59%

Foram aqui considerados os seguintes meios: as ambulâncias (SIV, AEM, Ambulâncias de Socorro, helicópteros, VMER e MEM).
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3.3.2.

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 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.

3.3.2.1.

Atendimento - Chamadas de Emergência
O número europeu de emergência 112 é comum a várias situações, como por
exemplo, assalto, roubo, incêndio, acidente de viação, etc., 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 agosto de 2011, que as chamadas de emergência recebidas nos CODU passaram a ser
atendidas a nível nacional. Foi criado o CODU Nacional colocando fim às diferenças regionais no
atendimento das chamadas de emergência 112. Esta alteração permitiu melhorar a eficiência da
gestão dos recursos disponíveis nos vários CODU, diluindo os seus picos regionais e colmatando
eventuais défices momentâneos de disponibilidade local para atender e/ou regular uma chamada de
emergência e teve um impacto muito significativo na redução dos tempos para atendimento das
chamadas, bem como, do número das chamadas desligadas na origem.
O INEM atendeu durante o ano de 2013, 1.201.105 chamadas de Emergência, o que representa uma
média diária de 3.291 chamadas.
As chamadas que são desligadas na origem, representam cerca de 2,4%, 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.
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600.000

481.941

500.000
400.000

1.201.105

394.388

+5%

324.776

Total de atendimentos

300.000
200.000
100.000
0

Norte

Centro

Sul

1.402.376

1.363.129

2009

2010

2011

1.201.105

1.432.554

2008

1.150.107

1.412.997

Gráfico – Número de chamadas atendidas de Emergência nos CODU – Ano 2013

38

2012

2013

2008

Gráfico – Evolução do nº de chamadas de Emergência

41

2009

40

2010

39

2011

33

34

2012

2013

Gráfico – Evolução média de chamadas/dia por 100.000
habitantes

3.3.2.2.

Chamadas não Emergentes

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
naquilo que é efetivamente urgente/emergente, passando para terceiros (“Saúde 24”) o que não o é.
Em 2013 foram transferidas 45.068 chamadas para a “Saúde 24”, isto é, em média foram transferidas
123 chamadas por dia.
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3.3.2.3.

Triagem de Chamadas
A triagem das chamadas é efetuada por operadores de CODU com qualificação
médica que garantem rapidez no tratamento da informação e na decisão de priorizar
os doentes com base nas informações por estes prestadas.
A triagem é, desde e 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, encurtamento do tempo do acionamento do meio de
emergência médica.
Após a triagem clínica da chamada, para qualquer ocorrência, a decisão dos meios de
socorro a enviar é tomada pelos Médicos dos CODU. São enviados meios quando
exista uma situação de risco de vida ou esteja em causa uma função vital da vítima.

Durante o ano de 2013, 89% das ocorrências (a nível nacional) foram tríadas pelos CODU com envio
de meios de emergência para o local da ocorrência. Tendo-se verificado um aumento de 11% em
relação ao ano 2012.
As restantes 11%, cujo resultado não resultou no envio de meios de emergência médica e, com o
objetivo de proporcionar a melhoria da qualidade de atendimento, são transferidas para o serviço da
Saúde 24.

1.250.000

100%
89%

1.200.000

80%

1.150.000

60%

1.100.000

40%

1.050.000

20%

1.000.000

0%

Nº chamadas de Emergência

Nº acionamentos

% de chamadas com acionamento de meios

Gráfico - % de chamadas com acionamento de meios por CODU
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3.3.3.
3.3.3.1.

Acionamentos CODU
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, Motos e os Helicópteros de Emergência, 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 seja, 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 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

Em 2013 o INEM deu continuidade ao processo de integração dos Meios de Emergência Médica préhospitalares na rede de serviços de urgência, permitindo uma gestão conjunta por parte do INEM e
de Serviços de Urgência. A partilha de recursos entre o INEM e os Serviços de Urgência, potencia
sinergias com os recursos humanos e materiais existentes nestes dois serviços. Com efeito, este
processo evidência ganhos de eficiência dos meios, melhora da manutenção das competências
técnicas dos profissionais e assegura uma perfeita ligação entre o pré e o intra-hospitalar, garantindo
não só a capacidade de resposta das equipas de emergência na vertente do pré-hospitalar nas
localidades onde estão inseridas, mas também uma intervenção ativa e significativa nos Serviços de
Urgência.
Como resultado desta integração destaca-se:
•

A formação ministrada formação a Médicos e Enfermeiros, para as VMER e SIV.

•

Ganhos para o sistema, uma vez que foi criada capacidade para realizar o transporte de

doentes críticos com qualidade e segurança ("Recomendações de Transporte de Doente Critico"
publicadas pela Ordem dos Médicos e Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos), sem
acréscimo de recursos.
•

Maior eficiência na gestão RH, com redução do custo com horas extraordinárias pagas aos

enfermeiros das SIV.
•

Definido um modelo tipo para integração.
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Ainda em 2013 o INEM, manteve o processo partilha meios aéreos em parceria com o Ministério da
Administração Interna (MAI), maximizando a utilização dos Helicópteros, diminuindo a
ineficiência/desperdício dos mesmos bem como os custos associados aos mesmos. Com efeito, em
setembro de 2012 foi assinado um Protocolo de Cooperação Técnica e Operacional para
Helitransporte de Emergência Médica entre o INEM, a EMA (Empresa de Meios Aéreos S.A.) e a ANPC
(Autoridade Nacional de Proteção Civil), que regulamenta os termos da partilha dos meios aéreos do
MAI, que entrou em pleno funcionamento a 1 de Novembro deste ano.
Destaca-se neste processo:
•

A "Complementaridade" das aeronaves do MAI com os três helicópteros do INEM.

•

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

•

O reforço da sua participação em atividades como: transporte de recém-nascidos, de órgãos

e/ou equipas de colheita de órgãos e de doentes das vias verdes (AVC, Coronária, Trauma e
Sépsis).
Durante o ano de 2013, foi ainda 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.
No global, melhorou-se de forma significativa a cobertura nacional de emergência pré-hospitalar,
melhorando-se o acesso ao de cidadãos de zonas cronicamente carenciadas, nomeadamente a zona
de Bragança e Alentejo) mas também reforçando o dispositivo nos grandes centros urbanos.

3.3.3.2.

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), de Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades, que são agentes de
proteção civil e ou elementos do SIEM, Motociclos de Emergência Médica e Helicópteros de
Emergência - selecionados com base na situação clínica das vítimas, com o objetivo de prestar o
socorro mais adequado no mais curto espaço de tempo.
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Através da criteriosa utilização dos meios de telecomunicações ao seu dispor, o CODU têm
capacidade para acionar os diferentes meios de socorro, apoiá-los durante a prestação de socorro no
local das ocorrências e, de acordo com as informações clínicas recebidas das equipas no terreno,
selecionar e preparar a receção hospitalar dos diferentes doentes.
O n.º de acionamentos em 2013 foi de 1.071.736, superior em 21% em relação a 2012.
Este aumento fica a dever-se à uniformização de procedimentos da escolha do meio adequado, com
origem na implementação do CODU Nacional e do sistema de triagem.
Diminuição dos “falsos negativos” através da aplicação TETRICOSY®, ou seja, diminuição das
situações de gravidade para as quais não era acionado nenhum meio de socorro ou não era acionado
o meio mais indicado. Podem ter aumentado também os “falsos positivos”, contudo, essa
possibilidade foi intencionalmente assumida pelo INEM como uma garantia de segurança para os
utentes.

1.071.736
Nº acionamentos

1.071.736
924.746
796.990

782.676

2008

2009

739.637

763.365

2010

2011

2012

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de meios de emergência
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Nº de acionamentos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var. 13/12 (%)

19.716

27.691

26.649

28.506

28.953

33.475

+ 16 %

Ambulâncias de Emergência Médica

133.418

127.489

120.545

126.137

140.261

161.384

+ 15 %

SBV
Ambulâncias de Socorro (PEM)

364.100

375.509

393.646

395.191

476.984

576.999

+ 21 %

Ambulâncias de Socorro (Reserva)

172.826

157.016

110.891

115.698

158.047

170.303

+8%

Ambulâncias NINEM

35.840

34.176

31.966

34.615

31.477

21.230

- 33 %

VMER

67.652

57.889

53.304

59.226

84.232

101.644

+ 21 %

776

666

1.054

1.247

1.304

1.053

- 19 %

2.662

2.240

1.582

2.745

3.488

5.648

+ 62 %

782.676

739.637

763.365

1.071.736

+ 21 %

Ambulâncias SIV

Helicópteros2
Mota de Emergência Médica

Total3

796.990

3.3.3.3.

924.746

Tipo de Meios Mobilizados

 Peso relativo de cada tipo de meio no total de acionamentos
Em 90% dos casos em que o CODU enviou meios de emergência, o meio acionado foi a ambulância.
Tipo de meio
Ambulância
89,89%

VMER
9,48%
Mota
0,53%
Heli
0,10%

Acionamentos (nº)

Peso relativo (%)

Ambulância

963.391

89,89 %

VMER

101.644

9,48 %

Motociclo

5.648

0,53 %

Helicóptero

1.053

0,10 %

Total

1.071.736

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

 Peso de cada tipo de ambulância no total de acionamentos de ambulâncias

Tipo de ambulância
Ambulância INEM (total)

Peso relativo (%)
80%

INEM PEM

60%

INEM SAE

20%

Ambulância Reserva

18%

Ambulância NINEM

2%

2

Inclui os acionamentos dos Helicópteros do INEM e, até 2010, do Helicóptero da ANPC.
Não estão aqui considerados os acionamentos de outros meios que são ativados em situações especiais, como é o caso da Ambulância
TIP, da ambulância EISE, da UMIPE, da VIC, da Unidade Tática e da VSAM.
3
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Amb. INEM

2008
517.234

2009
530.689

2010
540.840

2011
549.834

2012
646.198

2013
771.848

Amb. Reserva

172.826

157.016

110.891

115.698

158.047

170.303

Amb. NINEM

35.840

34.176

31.966

34.615

31.477

21.230

Gráfico – Evolução dos acionamentos de ambulâncias por tipo de ambulância

3.3.3.4.

Viatura Médica de Emergência e Reanimação – VMER
101.644
84.232

67.652

2008

57.889

53.304

2009

2010

59.226

2011

2012

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de VMER

3.3.3.5.

Helicópteros de Emergência Médica
1.247

1.304

1.054
776

2008

1.053

666

2009

2010

2011

2012

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Helicópteros
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3.3.3.6.

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida – SIV
33.475

27.691

26.649

2009

2010

28.506

28.953

2011

2012

19.716

2008

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias SIV

3.3.3.7.

Ambulâncias de Emergência Médica - MEM
161.384
133.418 127.489
120.545 126.137

2008

2009

2010

2011

140.261

2012

2013

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

3.3.3.8.

Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 4

1.108

1.114

2008

2009

1.407

1.500

2010

2011

1.294

1.289

2012

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias TIP

4

Inclui ambulâncias RN e SAV Pediátrica
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3.3.3.9.

Motociclos de Emergência Médica
5.648
3.488
2.662

2.745

2.240
1.582

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Motos

3.3.3.10.

Ambulâncias de Socorro fixadas em Postos de Emergência Médica
576.999
476.984
395.191
365.100 375.509 393.646

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos PEM

3.3.3.11.

Ambulâncias de Socorro fixadas em Postos Reserva
172.881

2008

158.047

157.016

2009

110.891

115.698

2010

2011

2012

170.303

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos Reserva
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3.3.3.12.

NINEM
35.785

34.176

31.966

34.615

31.477
21.230

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de NINEM

3.3.4.

Outra Atividade CODU
O INEM, no desenvolvimento da sua atividade presta também orientação e apoio
noutros campos da emergência tendo, para tal, em funcionamento outros
subsistemas para atender a necessidades específicas.

3.3.4.1.

CIAV – 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 2013 o CIAV realizou, em média, 2.733 consultas médicas por mês, o que representa um
aumento de 2% em relação a 2012.
32.795
32.129
30.414

2008

2009

90

+2%

31.022

Média diária de consultas médicas
28.280

28.471

2010

2011

2012

2013

Gráfico – Evolução do número de consultas médicas no CIAV
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3.3.4.2.

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, informações 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 2013, o CODU-Mar do INEM foi chamado a intervir em 106 ocorrências, mais 5% em relação ao
ano anterior.
101

100

101

96

106

106

+5%

89

Chamadas recebidas no CODU-Mar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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.

47

Pesca
31

Carga

38

Guerra
Científica

10
1
7

MRSCC Funchal

2

MRCC Açores

2

3
4
0
2

Plataforma
Petrolífera

0
1

Navio Hospital

0
0

Desconhecido / Outro

54

MRCC Lisboa

20

Passageiros
Recreio

16

INMARSAT

39

2013
2012

Outra

32

4
0

Gráfico – Ocorrências por tipo de embarcação

Gráfico – Ocorrências por origem da chamada
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Tal como no ano anterior, a grande maioria das situações diz respeito a doentes do sexo masculino.
5%

Feminino

Masculino
95%

Gráfico – Ocorrências por género de doente

A patologia que este na origem da maior parte do contacto com o CODU-Mar foi a doença.
5

5
PCR

33

Neurologia/AVC
Outra
33

Trauma
Doença

30

Gráfico – Ocorrências por tipo de ocorrência

A evacuação, por Helicóptero e Barco, foi a decisão clínica tomada em 51% das ocorrências.
4
29

37

Evacuações - Heli
Evacuações - Barco
Cuidados a Bordo
Desembarque
S/ Informação

11

25

Gráfico – Ocorrências por decisão do caso clínico
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3.3.4.3.

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, prestar apoio aos intervenientes do SIEM, em todas as
situações em que estes 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) podem ser
acionados para o local das ocorrências onde seja 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.
Unidade Móvel de Intervenção Psicológica

Em 2013 o CAPIC atendeu, em média, 728 chamadas por mês, o que representa um aumento de 60%
(em baixo está 59%) em relação a 2012, tendo a UMIPE siso acionada 315 vezes (mais 31% do que no
ano passado)

9.056

+59%

Intervenções Exteriores do CAPIC

2010

2011

2012

2013

Var. 13/12
(%)

2.605

3.153

5.465

8.741

+ 60%

179

209

241

315

+ 31%

Delegação Regional do Norte

74

58

75

100

+ 33%

Delegação Regional do Centro

29

34

44

70

+ 59%

Delegação Regional de Sul

76

117

112

145

+ 29%

2.784

3.362

5.706

9.056

+ 59%

Chamadas Atendidas no CODU
Saídas da UMIPE

Nº Total de Intervenções
Exteriores
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3.3.4.4.

Proteção de Saúde a Altas Individualidades

O INEM garante, nesta área, a prestação de assistência médica a vítimas de acidente
ou doença súbita durante os encontros, disponibilizando equipas VIP (Proteção à
Saúde de Altas Entidades) destinadas a ações de proteção e acompanhamento das
comitivas.
Cada uma é constituída por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de ambulância
de emergência, uma Ambulância de Emergência Médica (SBV) e uma Viatura Médica
de Emergência e Reanimação (VMER).
A par das equipas VIP, o INEM também pode disponibiliza um Posto Médico.

24
N.º de dias de
prevenção e
acompanhamento a
VIP

Durante o ano de 2013, O INEM foi solicitado a operacionalizar Dispositivos de Emergência Médica,
no âmbito dos Eventos relacionados com a Proteção à Saúde de Altas Individualidades, destacandose:


Cerimónia de cumprimentos de ano Novo a Sua Exa. o Presidente da República pelo Corpo
Diplomático acreditado em Lisboa, Janeiro.



Visita Oficial de Sua Exa. o Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Janeiro.



Sessão Solene do XXXIX Aniversário do 25 de Abril, Abril.



Visita Oficial de Sua Exa. o Presidente da República da Turquia, Maio.



Conferência de Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Maio.



Visita Oficial de Sua Exa. o Presidente da República Federativa do Brasil, Junho.



Visita Oficial de Sua Exa. o Presidente da República Boliviana da Venezuela, Junho.



Visita Oficial de Sua Exa. o Presidente da República do Panamá, Julho.



Visita Oficial de Sua Exa. o Presidente da República de Timor-Leste, Setembro.



9ª Reunião Ministerial da Iniciativa 5+5 – Guimarães, Dezembro.
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3.3.4.5.

Vias Verdes Pré-Hospitalares

As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade
dos doentes na fase aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados de
diagnóstico e 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 graves que importam ser especialmente
valorizadas pela sua importância para a saúde das populações e pela relação direta
(inversa) existente entre tempo decorrido desde o início dos sintomas / problemas e
prognóstico.

3.3.4.5.1. 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 2013, 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, 254 ocorrências da Via Verde do AVC por mês.

8,3

+0%

Média diária de registos Via Verde do AVC
2.996 3.042 3.036
2.723 2.871
1.809

492

703

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico – Evolução do número de registos Via Verde do AVC
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3.3.4.5.2. 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 2013, com o objetivo de melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária, o INEM promoveu a
melhoria da articulação entre o pré-hospitalar e os Centros Coronários, no sentido de aumentar a
eficácia desta Via Verde e, dessa forma, o número de doentes com enfarte agudo submetidos a
desobstrução mecânica primária.
Esta atividade começou a ser monitorizada em 2013, tendo-se registado durante o ano 646 casos, o
que representa uma média de 54 situações por mês.
Num estudo realizado pela iniciativa “Stent for Life”, que tem por objetivo melhorar o acesso dos
doentes à terapêutica mais eficaz para o enfarte agudo do miocárdio, a angioplastia primária,
verificou-se um aumento do encaminhamento direto pelo INEM para os Centros de Intervenção
Coronária Percutânea (13% vs 37%, p <0.001), tendo-se registado uma redução significativa no
tempo de atendimento (118 min. no momento da implementação do “Stent for Life” (2011) vs 102
min., um ano após a implementação da iniciativa (2012), p=0.008).

3.3.4.5.3. Via Verde do Trauma
A Via Verde do Trauma define os procedimentos a seguir quando são recebidas
vítimas de acidentes nas urgências dos hospitais. Este procedimento nasce da
necessidade reconhecida de melhorar a resposta nos hospitais às vítimas de
acidentes, através da identificação precoce de sinais de alarme, do conhecimento
dos mecanismos de pedido de ajuda, da sistematização das primeiras atitudes de
socorro e na definição do encaminhamento para a instituição mais adequada e com
melhores condições de tratamento definitivo.

Em 2013, o INEM continuou a promover a melhoria da articulação entre o pré-hospitalar e os centros
de Trauma Coronários, no sentido de no sentido de fazer bypass a pontos da rede de SU que não
sejam os mais adequados para determinados doentes, fazendo chegar o doente certo ao local certo,
no mais curto espaço de tempo possível (conceito de Via Verde).
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3.3.4.5.4. 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 inicio imediato de medidas
terapêuticas a todos os doentes com Sépsis

Em 2013, o INEM continuou a reforçar a sua participação nesta atividade, aconselhando a sua
utilização no contexto extra-hospitalar, de forma a identificar mais precocemente doentes com
Sépsis grave e proceder à sua estabilização inicial e encaminhamento para os centros de tratamento
de Sépsis grave.
Foi implementada a Via Verde da Sépsis no âmbito Pré-hospitalar em Bragança, Mirandela,
Mogadouro, Foz Côa, Gondomar e Fafe.

3.3.4.6.

Formação em Emergência Médica

353 +39%
Ações de formação em emergência médica
Em 2013, o INEM realizou 353 ações de formação em emergência médica.
O aumento significativo (39%) do número de ações relativamente ao ano anterior ficou a dever-se à
formação associada ao concurso público para TAE, à formação nas novas competências “Protocolo
Hipoglicémia” e “Protocolo Dor Torácica” (de acordo com Despacho n.º 16401/2012 de 26/12) e,
ainda, ao esforço continuado do INEM para expandir o Programa Desfibrilhação Automática Externa
às Ambulâncias de Socorro (PEM e Reserva).

353
254
198

195
119

2008

2009

94

2010

2011

2012

2012

Gráfico – Evolução do nº de ações de formação em emergência médica

Realizaram-se ainda 29 ações de formação em Condução.
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No gráfico abaixo apresentam-se as 382 ações de formação realizadas por tipo de produto
pedagógico (formação em emergência médica e em condução)

Formação de Formadores
Fisiologia do Voo

50
3

Formação em Reanimação

90

VMER/SIV
Médico CODU

81
7

Técnico de Ambulância de Socorro

68

Hipoglicémia (TAE)

34

Dor Torácica (TAE)
Curso Avaçado Psicologia
Emergência

16
4

Condução Defensiva

29

Gráfico - Nº de ações de formação realizadas por tipo de produto pedagógico

Apresenta-se, ainda, a distribuição da execução global (382 ações) por Unidade Formativa (formação
em emergência Médica num total de 353 ações e Formação em Condução defensiva, num total de 29
ações).

118

136
95
33

Centro de
Centro de
Centro de
Formação da Formação da Formação da
DRN
DRC
DRS

DFEM

Gráfico – Execução global por Unidade Formativa

Na formação ministrada participaram um total de 1.837 formandos. 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 por tipo de produto pedagógico

Para além da formação em emergência Médica, durante o ano de 2013, foram realizadas várias
ações Mass Training de Suporte Básico de Vida para um universo de 3.981 pessoa. 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 2013, foram acreditadas, para a realização de ações de formação em emergência
médica, 24 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

3.3.4.7.

Formação Financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE)

Em 2013, tal como em anos anteriores, o INEM recorreu a financiamento comunitário ao Programa
Operacional do Potencial Humano (POPH) para financiamento da formação. No ano 2013 (tal como
para 2012), foi alargado o âmbito das ações, passado o financiamento não só a ser solicitado para as
ações na área da emergência médica, mas também na área da Qualidade e Sistemas e Tecnologias de
Informação.
O financiamento total de 652 mil euros foi aprovado para período de execução de outubro de 2013 a
setembro de 2014.
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A realização destas ações concentra-se essencialmente no ano de 2014. A 31 de dezembro de 2013 o
ponto de situação das ações realizadas para as referidas 3 áreas foi apenas de 9%.

Região

3.3.4.8.

Ações Aprovadas

Ações Realizadas

Norte

83

7

Centro

83

10

Lisboa

81

9

Alentejo

60

0

Algarve

10

2

Total

317

28

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 2013 é a que se apresenta no quadro
seguinte:
2011

2012

2013

Var. 13/12
(%)

Nº de alvarás de entidades transportadoras de doentes emitidos

7

4

3

-25%

Nº de revalidações de alvarás emitidas

4

17

10

-41%

Nº de alvarás solicitados

10

74

14

-81%

Nº de vistorias realizadas a ambulâncias não INEM

819

739

726

-10%

N.º de certificados de vistoria emitidos

535

598

582

-2%

Nº de processos analisados a aguardar vistoria

70

79

19

-76%

12

12
7

6

4

2008

2009

2010

2011

2012

3

2013

Gráfico – Evolução de alvarás para transporte de doentes emitidos
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3.4. Recursos Humanos, Materiais e Financeiros – Afetos e Previstos
3.4.1.
Recursos Humanos
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:
Planeados
Recursos Humanos – Ano 2013

Pontuação

N.º
Dirigentes – Direção Superior

Executados

*

Pontuação

N.º

Desvio

*

2

40

2

40

0%

Dirigentes – Direção Intermédia

22

352

16

256

-27%

Médico

20

240

6

72

-70%

Técnico Superior (a)

57

684

41

492

-28%

163

1.956

134

1.608

-18%

Coordenador Técnico

4

36

4

36

0%

Assistente Técnico (b)

346

2.768

233

1.864

-33%

Encarregado Operacional

2

12

2

12

0%

Assistente Operacional

9

45

8

40

-11%

938

7.504

800

6.400

-15%

29

232

19

152

-34%

1.592

13.869

1.265

10.972

-21%

Enfermeiro

Téc. Ambulância de Emergência
Aux. Telecomunicações de Emergência
INEM

(a) Inclui Técnicos Superiores, Técnicos Superiores de Saúde e Especialistas em Informática
(b) Inclui Assistentes Técnicos, Assistentes Técnicos – TOTE e Técnicos de Informática
(c) Calculo efetuado tendo em conta a ponderação atribuída a cada categoria e o nº de postos de trabalho

 Aos 1.265 Postos de Trabalho ocupados a 31 de dezembro acrescem os médicos em regime
de prestação de serviços no CODU, num total de 123. Assim, considera-se como efetivos a 31
de dezembro 1.388 elementos, o que representa um aumento de 71 elementos face ao ano
anterior, cujo valor era de 1.317.


Em 2013, ingressaram (ou regressaram) no INEM 167 trabalhadores: 102 Técnicos de
Ambulância de Emergência, 40 Enfermeiros, 9 Técnicos Superiores, 7 Dirigentes, 3 Médicos, 3
Assistentes Técnicos – TOTE, 2 Assistentes Técnicos e 1 Técnico de Informática.



Saíram do INEM 97 trabalhadores: 51 Técnicos de Ambulância de Emergência, 14 Assistentes
Técnicos – TOTE, 12 Enfermeiros, 6 Assistentes Técnicos, 5 Técnicos Superiores, 4 Dirigentes,
3 Médicos, 1 Especialista em Informática e 1 Assistente Operacional.
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N.º de trabalhadores médicos em regime de prestação de serviço aumentou 0,8%, de 122
para 123.

Como o objetivo de combater o défice de recursos humanos existentes, decorreram em 2013, os
seguintes procedimentos concursais5:
Carreira

Serviço

N.º Postos a
Concurso

N.º Postos
Ocupados

TAE

Delegações Regionais

100

100

TOTE

Delegações Regionais

50

A decorrer

Enfermeiro

Delegações Regionais

30

30

Médica

Delegações regionais

10

2

Dirigente de 1º Grau

DRC

1

Anulado

Dirigente de 1º Grau

DRS

1

Anulado

Dirigente de 1º Grau

DGRH

1

1

Dirigente de 1º Grau

DGF

1

A decorrer

Dirigente de 1º Grau

DFEM

1

1

Dirigente de 2º Grau

GLO

1

A decorrer

Dirigente de 2º Grau

GQ

1

1

Dirigente de 2º Grau

GSTI

1

A decorrer

Dirigente de 2º Grau

GGCCP

1

A decorrer

Dirigente de 2º Grau

GJ

1

A decorrer

Dirigente de 2º Grau

GPCG

1

A decorrer

Técnico Superior

GJ

2

1

Técnico Superior

Delegações Regionais

3

3

No ponto 3.4. do presente relatório será analisado com maior detalhe as causa para o défice de 21%
nos Recursos Humanos.

3.4.2.

Recursos Materiais

Durante o ano de 2013, na sequência do Plano de Reorganização dos meios de Emergência Médica,
procedeu à abertura de novos Meios:

5

•

Entrada em funcionamento de 4 Ambulâncias SIV.

•

Entrada em funcionamento de 8 Ambulâncias AEM.

•

Entrada em funcionamento de 2 Motociclos de Emergência Médica.

Inclui procedimentos iniciados em 2012.
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•

Celebração de 14 Protocolos para criação de Posto PEM.

•

Celebração de 12 Protocolos para criação de Posto Reserva.

3.4.2.1.

Veículos de Emergência Ativos – Ano 20136

Ambulâncias INEM-SAE sedeadas nas Delegações Regionais

92

Ambulâncias INEM de AEM

55

Ambulâncias INEM de SIV

37

Ambulâncias INEM sedeadas em entidades do SIEM 7

267

Ambulâncias Pediátricas

3

VMER

42

Motos de Emergência Médica

8

Helicópteros de Emergência Médica

6

Total

418

Ambulâncias INEM:

362

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 2013, os CODU dispunham de 362 ambulâncias próprias do INEM, funcionando junto do
próprio Instituto (92 ambulâncias com tripulações profissionalizadas) e das associações de bombeiros
e/ou núcleos da CVP.

42

VMER:

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação é um veículo de intervenção préhospitalar, concebido para o transporte rápido de uma equipa médica diretamente
ao local onde se encontra o doente. Com uma equipa constituída por um médico e
um enfermeiro ou técnico de ambulância de emergência, dispõe de equipamento de
Suporte Avançado de Vida.
Atuando na dependência direta dos CODU, as VMER têm base hospitalar, tendo
como objetivo a estabilização pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o
transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência.

6

A 31/12/2013
Incluem-se aqui apenas as ambulâncias propriedade do INEM cedidas a entidades (a Postos de Emergência Médica - 265 e a Postos
Reserva - 2) que integram o SIEM, mediante acordo de colaboração celebrado com o INEM.
7
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No final de 2013, os CODU dispunham de 42 VMER, todas sedeadas em Hospitais8, das quais 36
integradas, 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, entre outro equipamento, DAE, oxigénio, adjuvantes da via
aérea e ventilação, equipamento para avaliação de sinais vitais e glicemia capilar,
para possibilitar ao tripulante adotar as medidas iniciais necessárias à estabilização
da vítima, até que estejam reunidas as condições para o seu transporte.

No final de 2013, os CODU dispunham de 8 motas, sedeadas em Braga, Cascais, Coimbra, Faro,
Lisboa, Matosinhos, Porto e Setúbal.

Helicópteros de Emergência Médica

6

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 2013, para o serviço de helitransporte de emergência médica, os CODU utilizaram 6 aeronaves,
sedeadas em Beja, Lisboa, Loulé, Macedo de Cavaleiros, Ponte de Sor e Santa Comba Dão (dos quais
3 em partilha com as aeronaves do MAI).

Ambulâncias NINEM9:

41

As ambulâncias Não INEM (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.

O INEM recorre a ambulâncias de outras entidades, que não integram o SIEM, por se situarem em
áreas mais próximas das ocorrências ou por eventual indisponibilidade de uma Ambulância de
Socorro (PEM ou Reserva).

8

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.
9 São ambulâncias de entidades a que se convencionou chamar «NINEM», que não são Postos PEM nem Postos Reserva.
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3.4.3.3.

Distribuição Geográfica dos Veículos de Emergência

Distribuição territorial dos meios (Ambulâncias, VMER, Heli e Motas) acessíveis ao CODU em 2013:
Distrito

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lisboa
Porto
Viseu
Braga
Coimbra
Setúbal
Aveiro
Santarém
Faro
Leiria
Vila Real
Guarda
Beja
Bragança
Viana do Castelo
Portalegre
Évora
Castelo Branco

91
79
42
44
39
36
35
31
30
32
34
30
19
19
19
17
16
15

90
77
42
45
40
37
35
33
35
32
33
29
19
19
19
17
16
17

91
78
45
45
40
37
34
33
33
32
33
29
19
20
21
17
16
16

91
79
43
46
40
36
35
33
34
32
33
31
19
21
21
18
16
16

85
79
41
43
42
38
36
35
34
31
30
32
21
20
19
19
16
15

89
80
45
44
44
38
37
35
34
31
30
29
22
20
20
19
16
15

Total Nacional

628

635

639

644

636

648

89
80

45

44

44
38

37

35

34

31

30

29
22

20

20

19

16

15

Gráfico – Distribuição por distrito de viaturas utilizadas pelo INEM

Segue-se a apresentação detalhada dos veículos que asseguraram a prestação de cuidados de
emergência pré-hospitalar em cada um dos 18 Distritos
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AVEIRO
Amb. SIV
5%
Amb. SBV
11%

35

VMER 5%

Ambulâncias
Amb.
PEM 46%

Amb.
NINEM
3%

2
VMER

Amb.
Reserva
30%

População (nº habitantes)

Área (km2)

697.219

2.801

Gráfico – Meios no distrito de Aveiro

HELI
4%

BEJA

VMER 5%

20

Amb. SIV
14%

Amb.
PEM 41%

Ambulâncias
1
Heli
1

Amb.
Reserva
36%

VMER

Gráfico – Meios no distrito de Beja

Amb.
SIV 2%
Amb.
SBV 7%
Amb.
NINEM
2%

VMER
9%

População (nº habitantes)

Área (km2)

159.405

10.263

BRAGA

Mota
2%

39
Amb.
PEM
41%

Ambulâncias
4
VMER
1
Moto

Amb.
Reserva
37%
Gráfico – Meios no distrito de Braga
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VMER
5%

BRAGANÇA

Héli 5%

18

Amb.
SIV 15%

Ambulâncias
1

Amb.
Reserva
20%

Amb.
PEM
55%

VMER
1
Heli

Gráfico – Meios no distrito de Bragança

População (nº habitantes)

Área (km2)

146.900

6.599

CASTELO BRANCO

VMER
13%

13
Ambulâncias

Amb.
SBV 7%

2

Amb.
Reserva
13%

VMER

Amb.
PEM
67%
População (nº habitantes)

Área (km2)

204.437

6.627

Gráfico – Meios no distrito de Castelo Branco

Amb. VMER
INEM 8%
Amb. RN 3%
INEM
SIV 2%

Mota
2%

COIMBRA
40
Amb.
PEM
36%

Amb.
SBV 9%

Ambulâncias
3

Amb.
NINEM
9%

VMER
1

Amb.
Reserva
30%

Moto

Gráfico – Meios no distrito de Coimbra
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Amb.
SIV 6%

ÉVORA

VMER
6%

15
Ambulâncias

1

Amb.
PEM
50%

Amb.
Reserv
a
38%

VMER

Gráfico – Meios no distrito de Évora

População (nº habitantes)

Área (km2)

171.649

7.393

FARO
Mota
VMER 3% Héli 3%
9%

29
Ambulâncias

Amb.
SIV
12%

3
Amb.
PEM
44%

Amb.
SBV
14%

VMER
1
Moto

Amb.
NINEM
4%

Amb.
Reserv
a 9%

1
Heli

Gráfico – Meios no distrito de Faro

Amb.
INEM
SIV 3%

População (nº habitantes)

Área (km2)

420.166

4.996

VMER
4%

Amb.
NINEM
7%

GUARDA
Amb.
PEM
45%

28
Ambulâncias
1
VMER

Amb.
Reserv
a 11%
Gráfico – Meios no distrito da Guarda

Página 65 de 159

População (nº habitantes)

Área (km2)

174.740

5.535

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

Amb.
INEM
Amb. SIV 6%

LEIRIA

VMER
6%

29

SBV
3%
Amb.
NINEM
3%

Ambulâncias
Amb.
PEM
45%

2
VMER

Amb.
Reserva
36%
Gráfico – Meios no distrito de Leiria

População (nº habitantes)

Área (km2)

450.067

3.506

LISBOA

Amb.
RN*
1%

79

Mota
VMER 1% Heli
1%
8%

Ambulâncias
7

Amb.
PEM
34%

Amb.
SBV
19%

VMER
2
Mota
1

Amb.
Reserv
a 26%

Amb.
NINEM
9%

Heli

Gráfico – Meios no distrito de Lisboa

Amb.
SIV
11%

VMER
6%

População (nº habitantes)

Área (km2)

2.072.261

2.802

PORTALEGRE

Heli
5%

17
Ambulâncias
1

Amb.
PEM
58%

Heli
1

Amb.
Reserva
21%

VMER

Gráfico – Meios no distrito de Portalegre
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Mota
Amb.
INEM VMER 1%
RN 1% 6%

PORTO
73

Amb.
SIV 5%

Amb.
PEM
37%

Amb.
SBV
14%

Ambulâncias
5
VMER
2

Amb.
NINEM
3%

Mota
Amb.
Reserva
31%

Gráfico – Meios no distrito do Porto

Amb. VMER
SIV 6%
Amb. 6%
NINEM
6%

População (nº habitantes)

Área (km2)

1.736.322

2.331

SANTARÉM
Amb.
PEM
51%

33
Ambulâncias

Amb.
Reserv
a 31%

2
VMER

Gráfico – Meios no distrito de Santarém

VMER
6%

Amb.
SBV 10%

Mota
3%

População (nº habitantes)

Área (km2)

442.928

6.718

SETÚBAL
Amb.
PEM
42%

34
Ambulâncias
3

Amb.
NINEM
8%

VMER
1
Moto

Amb.
Reserva
29%
Gráfico – Meios no distrito de Setúbal
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Amb.
SIV
Amb. 20%
SBV
5%
Amb.
NINEM
5%

VMER
5%

VIANA DO CASTELO
19
Amb.
PEM
45%

Ambulâncias

1
VMER

Amb.
Reserv
a 20%
Gráfico – Meios no distrito de Viana do Castelo

Amb. VMER
SIV 3% 6%
Amb.
SBV
3%

População (nº habitantes)

Área (km2)

243.714

2.218

VILA REAL

Amb.
PEM
34%

28
Ambulâncias

Amb.
NINEM
30%

2

Amb.
Reserv
a 23%

VMER

Gráfico – Meios no distrito de Vila Real

Amb.
Héli 2%
INEM
VMER
SIV 5%
2%

Amb.
SBV
7%

População (nº habitantes)

Área (km2)

219.490

4.308

VISEU
Amb.
PEM
27%

43
Ambulâncias
1

Amb.
NINEM
11%

VMER
1
Amb.
Reserva
42%

HELI
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3.4.3.4.

Meios de Emergência Existentes por 100 Mil Habitantes

3,7
Rácio de ambulâncias INEM10 por 100.000 habitantes

6,1
Rácio de ambulâncias por 100.000 habitantes

6,6
Rácio de viaturas de emergência por 100.000 habitantes11

3.4.3.5.

Veículos para Situações Especiais e de Exceção – Ano 2013

Meios INEM pata situações especiais e de exceção

59
7

Ambulâncias TIP (FORMATAR)
Unidades Móveis de Intervenção Psicológica

4

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

10

As ambulâncias consideradas são apenas as da frota própria do INEM.
Este indicador expressa o nº de viaturas ativas de que o INEM pôde dispor para assegurar a prestação de serviços de emergência préhospitalar à população residente no território nacional continental.
11
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3.4.3.6.

Viaturas Novas

Em 2013 o INEM adquiriu 6 novas Motociclos de Emergência Médica (MEM) cujo equipamento
permite a aplicação de medidas de Suporte Básico de Vida (SBV), possibilitando a implementação de
2 MEM, reforçando assim a sua capacidade de intervenção e a rapidez da mesma, nomeadamente de
SBV-DAE.
Foi ainda iniciado um procedimento para aquisição de 75 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)
e de 20 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).

3.4.3.7.

Aquisição de Material Informático e de Telecomunicações

Durante o ano de 2013, não foram adquiridos equipamentos informáticos. Apenas equipamentos de
telecomunicações:

 85 Rádios e carregadores para Portáteis.
 125 Auscultadores.
E foram realizadas as seguintes intervenções:

 305 Manutenções na rede rádio.
 277 Manutenções da rede elétrica.
 231 Manutenções na rede telefónica.
3.4.3.

Recursos Financeiros

Os recursos financeiros estimados e realizados, em 2013, apresentam-se na seguinte tabela12:
Orçamento

Orçamento Corrigido

Realizado

Desvio

Funcionamento

52.148.097€

42.685.309€

-18%

Transferências

39.851.577€

29.613.925€

-26%

Outros

6.914.986€

1.430.339€

-79%

INEM

98.914.660€

73.729.573€

-25%

Os recursos financeiros do INEM provêm na sua maioria da cobrança de 2% dos prémios ou
contribuições, relativos a contratos de seguros do ramo Vida e dos ramos Doença, Acidentes,
Veículos Terrestres, cobrados pelas seguradoras, no continental. Para além destes, fazem parte do

12

Para um maior detalhe deverá ser consultado o 4º capítulo do presente documento.
Página 70 de 159

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

financiamento do INEM: saldos de gerências anteriores, verbas do Fundo Social Europeu relativas a
formação cofinanciada, juros de instituições bancárias, rendas e por produtos de serviços prestados.
Através dos rácios financeiros verifica-se que o INEM apresentou uma boa capacidade financeira em
satisfazer os seus compromissos e em financiar o seu ativo e o seu passivo através dos capitais
próprios.
Tal como no ano anterior, no que se refere à receita, fez-se um grande esforço, junto dos devedores,
para recuperar receita de anos anteriores e no lado da despesa, com a redução dos custos
operacionais, mais concretamente no que diz respeito a fornecimentos e serviços externos e custos
com o pessoal, foi possível celebrar mais protocolos com as entidades do SIEM e assim prestar
melhores cuidados de saúde.
Desde finais de 2010 que o INEM tem seguido uma política de redução progressiva dos custos
operacionais, no sentido de equilibrar o seu saldo e permitir ainda gerar poupança, fundamental
para eventuais novos investimentos. Nos últimos dois anos o INEM tem conseguido obter saldos
positivos que permitem não só assegurar a sustentabilidade económica e financeira do INEM,
mesmo numa época em que se verifica uma significativa quebra da receita, mas também um reforço
de reserva de capital que permita acomodar essas reduções de receitas e/ou necessidades
acrescidas de investimento em novos meios. Tal significa que as receitas têm sido suficientes para
cobrir todas as despesas, invertendo-se uma tendência dos últimos anos, tendo os anos sido
encerrados com resultados operacionais positivos.
Estes resultados foram possíveis devido a uma redução de custos operacionais onde se destaca a
redução de despesas com o pagamento de horas extraordinárias, os fornecimentos e serviços
externos e rendas e alugueres.
Resultado Líquido
€12.000.000,00

€7.000.000,00

€2.000.000,00

€(3.000.000,00)

2009

2010

2011

2012

2013

€(8.000.000,00)

Estes resultados foram possíveis devido a um aumento da receita e um estabilizar dos custos
operacionais
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3.5. Apreciação, dos Utentes aos Serviços Prestados
Em 2013, a relação entre o INEM e os Utentes / Público encontra-se patente nos seguintes dados:
 Em 2013 deram entrada no INEM 307 reclamações, sendo o prazo médio para resposta de 10
dias. Estes números traduzem o enorme esforço por parte do INEM para dar cumprimento aos
prazos de resposta às reclamações, cumprindo folgadamente os prazos previstos na legislação.
Para o cumprimento dos prazos contribuiu a implementação, em 2011, de um sistema de
tipificação das reclamações enquanto mecanismo de audição e participação de utentes. Com
efeito, o INEM decidiu aderir de forma voluntária ao Sistema de Gestão de Sugestões e
Reclamações (SGRS) dos Utentes do Serviço Nacional de Saúde (SIM-Cidadão), cuja
monitorização está a cargo da Direcção-Geral da Saúde.


Foram recebidos 130 agradecimentos pelos serviços prestados.

 Foram divulgadas 36 press-releases sobre a atividade do INEM, ficando assim, largamente
garantida, a divulgação a atividade da instituição . Estes documentos foram enviados a todos os
órgãos de comunicação social da base de dados do INEM e publicados na sua página na Internet.


Número de edições do INEM Digital: 57.



Número de acessos ao site do INEM: 334.600.



Número de mensagens respondidas, ao público, via e-mail: 3.010.

 Foram recebidos 478 pedidos de informação por parte de órgãos de comunicação social,
tendo o INEM dado resposta a todas as solicitações, ficando deste modo assegurada a atividade
relativa à gestão dos meios de comunicação com o exterior.


A notoriedade do INEM na população continua elevada; apesar de se registar uma

diminuição em alguns meios de comunicação:

4.686 -7%
Imprensa

3.275 -2%
Televisão

242 -28%
Rádio

6.858 +4%
Internet


Foram recebidos 300 pedidos de documentação / bibliografia: 38 internos e 262 externos.
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58 Novos conteúdos vídeo foram divulgados no INEM TV.

Ainda em relação à apreciação dos Utentes aos Serviços Prestados, refira-se que, em 2013, o INEM
realizou, numa base mensal, inquéritos de satisfação por forma a melhor conhecer a satisfação dos
utentes e proceder à sua monitorização em relação à atividade do INEM. O resultado apurado foi
bastante satisfatório conforme se pode comprovar:

Item

Excelent
e

Muito
Satisfeit
o

Satisfeit
o

Insatisfeit
o

Muito
insatisfeit
o

Não
sabe/não
aplicável

Total

Atenção e disponibilidade
demonstradas pelo operador
que atendeu a chamada

43%

32%

9%

3%

2%

12%

100
%

Competência e
profissionalismo da equipa
que assistiu

53%

25%

5%

1%

0%

17%

100
%

Competência e
profissionalismo do operador
que atendeu a chamada

49%

27%

7%

3%

2%

13%

100
%

Desempenho global da
equipa que assistiu

53%

26%

5%

1%

0%

15%

100
%

Desempenho global do
operador que atendeu

47%

29%

7%

3%

2%

12%

100
%

Grau de satisfação global com
o serviço prestado pelo INEM

54%

33%

6%

1%

1%

5%

100
%

Simpatia, disponibilidade e
respeito pelos direitos da
pessoa assistida

56%

22%

4%

0%

0%

17%

100
%
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3.6. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
Aplicado

Questões

S

N

NA

Fundamentação

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

Fiscal Único

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para o
exercício da função?

X

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

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação do mesmo às funções e
complexidade das tarefas?

X

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os dirigentes
das unidades orgânicas?

X

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo externo?

X

Código de Ética
Formação Emergência
Médica e de Carácter
Geral
Reuniões Internas
Periódicas
Auditorias Externas –
Certificações, IGF, TC,
IGAS

2 – Estrutura organizacional
2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente?
2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?
2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação de
formação?

X
X

91 %

X

96 %

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
3.2 A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada?

X
X

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

X

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?

Com Base no ano
Anterior e dados do
DEM

X

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre trabalhadores?
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
9001

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas?

X
X

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é executado e monitorizado?

X

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a evitar redundâncias?

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?
4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de informação?

Aplicação SGP

X

Navision e SGP

X

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos
outputs dos sistemas?

X

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão?

X

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou ativos do
serviço?

X

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência de
backups)?

X

4.7 A segurança na troca de informações e software está garantida?

X

Página 74 de 159

de certificação ISO

Em desenvolvimento

Logins, password e
firewall
Backups da rede

Protocolos e
encriptação de dados

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

3.7. Análise das Causas de Incumprimento
O QUAR INEM 2013 continha 20 indicadores. Destes, apenas não foram atingidos ou superados 2:

Indicador 3 – Percentagem de Postos PEM em que se encontra a funcionar o registo clínico
eletrónico.
Este indicador não foi atingido. A 31 de dezembro o registo clínico eletrónico encontrava a funcionar
em 30 Postos PEM, dos 265 existentes (Meta = 50% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de
realização de 25%, ou seja, um desvio negativo de 75%.
Apesar de desenvolvidos todos os esforços, não foi possível atingir a meta proposta (que já tinha sido
sujeita a alteração, aquando da monitorização do QUAR relativa ao 1º semestre de 2013). Com
efeito, e tal como já foi referido, apesar do referido processo de aquisição ter terminado até ao final
do ano de 2013, já não foi possível a sua implementação nos 133 PEM (50% dos 265 existentes),
dada a sua dispersão geográfica.
Indicador 17 – Percentagem de resposta às reclamações no prazo de 15 dias úteis.
Este indicador não foi atingido, com 80,84% das respostas às reclamações no prazo de 15 dias úteis
(Meta = 90% e Tolerância = 1%), o que se traduz numa taxa de realização de 91%, ou seja, um desvio
negativo de 9%.
Não foi possível atingir o grau de execução pretendido para este indicador devido à sobrecarga de
trabalho que o procedimento relacionado com a análise das reclamações acarreta, associado à
carência de recursos humanos para o seu tratamento e análise.
Face às circunstâncias, não foi possível receber atempadamente os relatórios que habilitam o
Gabinete de Marketing e Comunicação do INEM a responder às reclamações dentro de prazos
compatíveis com uma resposta em tempo igual ou inferior a 15 dias após a apresentação da
reclamação.

No que se refere ao desvio do número de Recursos Humanos previstos no QUAR INEM 2013, e
abaixo identificados, importa referir o seguinte:
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RECURSOS HUMANOS - 2013
Dirigentes - Direção Superior
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa
Médico
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática)
Enfermeiro
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção)
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática)
Encarregado operacional
Assistente operacional
Técnico de Ambulância de Emergência
Auxiliar de Telecomunicações de Emergência
Total

EFETIVOS
MP2013

EFETIVOS
12/2013

DESVIO

2
22
20
57
163
4
346
2
9
938
29

2
16
6
41
134
4
233
2
8
800
19

0%
-27%
-70%
-28%
-18%
0%
-33%
0%
-11%
-15%
-34%

1.592

1.265

-0,21%

Dirigentes: Em 2013, foram abertos 16 procedimentos concursais para recrutamento de dirigentes,
para todas as unidades orgânicas constantes da Portaria nº 158/2013, de 22 de maio, sendo que nem
todos eles resultaram no preenchimento dos lugares postos a concurso. Dos procedimentos abertos,
três foram concluídos em 2013, encontrando-se os restantes em curso.
Médicos: Foram abertos 3 procedimentos concursais de forma a preencher os lugares não ocupados
do mapa de pessoal do INEM. Contudo:
 Foi aberto um primeiro concurso, para recrutamento de 6 médicos, de que não resultou
nenhum recrutamento.
 Em aplicação do Despacho n.º 10231-A/2013 do Secretário de Estado da Saúde, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 2 de agosto de 2013, foram abertos procedimentos concursais
para preenchimento de 4 vagas, sendo 1 na área da cirurgia geral e 3 em medicina interna.
Decorridos os procedimentos concursais e apenas foi possível preencher 2 vagas.
Técnicos superiores: Transitaram de 2012, 2 procedimentos concursais que foram concluídos em
2013.
Enfermeiros: Os 30 postos de trabalho colocados em procedimento concursal foram preenchidos.
Neste caso os postos de trabalho a preencher estão diretamente relacionado com a abertura de
novos meios INEM.
Assistente Técnico (onde se incluem os trabalhadores com funções de Operador do CODU): Foi
aberto um procedimento, para recrutamento de 50 postos de trabalho, estando ainda a decorrer.
Assistente Operacional: A redução de um posto de trabalho por aposentação de um motorista.
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Técnico de Ambulância de Emergência: Foi aberto procedimento concursal em 2012, para
recrutamento de 100 postos de trabalho, que culminou em 2013 com o preenchimento de todos os
postos de trabalho. O recrutamento desta categoria profissional prende-se com o Plano de
Implementação da Rede de Meios de Emergência Pré-Hospitalar, aprovado pelo Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde em 2013.
Auxiliar de Telecomunicações de Emergência: É uma categoria a extinguir quando vagar. 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.

3.8. 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.

3.8.1.

Implementação de Fluxos de Triagem Médica

Desde maio de 2012, que se encontra em funcionamento o Tetricosy ® - TElephonic TRIage and
COunseling SYstem. Este sistema Inovador de Triagem Médica no CODU, veio dotar os profissionais
do CODU de ferramentas estandardizadas de apoio à triagem, atividade que, quando realizada por
não-médicos, constitui um verdadeiro ato médico delegado e que é fundamental para todo o sucesso
do sistema integrado de emergência médica e garante necessário da sua qualidade e segurança.
O Tetricosy ® veio permitir uma avaliação rápida das condições clinicas das vítimas para estabelecer
prioridades no acionamento dos meios de emergência médica. Este modelo tem por base um
algoritmo de decisão que permitirá maior objetividade no atendimento, diminuição da aleatoriedade
e, consequentemente, do erro no tratamento das chamadas, avaliação sistemática e criteriosa de
todas as situações e, ainda, maior rapidez no acionamento, através da priorização precoce dos
eventos, com consequente diminuição nos tempos de resposta.
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3.8.2.

Alargamento da Rede de Desfibrilhação Automática Externa (DAE)

Na sequência da publicação do Decreto-Lei 188/2009, de 12/08 que veio regular a atividade de
Desfibrilhação Automática Externa (DAE) por não médicos, em ambiente extra-hospitalar, mas
também em Espaços Públicos, O INEM implementou o Programa Nacional de Desfibrilhação
Automática Externa (PNDAE) com o objetivo do desenvolvimento de uma rede de desfibrilhação
automática externa com o seguinte conteúdo:


Forma de integração das atividades de DAE na cadeia de sobrevivência;



Definição dos conteúdos do curso de formação específico de que depende a certificação dos
operacionais de DAE;



Definição das prioridades e critérios técnicos da respectiva implementação;



Definição do funcionamento dos mecanismos de monitorização e de auditoria, no âmbito da
DAE desenvolvida pelas entidades licenciadas.

Em relação aos Programas de acesso público à Desfibrilhação, várias Instituições privadas e/ou
públicas, legitimamente preocupadas em melhorar a resposta a dar a eventuais casos de Paragem
Cardiorrespiratória, adquiriram equipamentos de DAE para os colocarem nas suas instalações ou nos
seus veículos.
Desde 2012, a Rede de Desfibrilhação Automática Externa encontra-se alargada a todas Corporações
de Bombeiros Voluntários (PEM e RES), reforçando-se assim a parceria estratégica com os nossos
parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica e expansão do Programa Nacional de DAE.
Acresce que, em 2013, o DAE foi utilizado 4.558 vezes, tendo sido recomendados 532 choques.
A constatação da implementação desta melhoria pode ser aferida pelos indicadores apresentados no
quadro abaixo, relativos ao Programa de DAE em Locais de Acesso Público:

N.º de programas de DAE licenciados
N.º de equipamentos de DAE
N.º de espaços públicos com DAE
N.º de operacionais de DAE

2009

2010

2011

2012

2013

Total

1

58

64

81

91

295

10

128

170

140

141

589

5

86

106

93

115

405

48

899

6.812

1.265

1.230

10.254
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3.8.3.

Acordo entre o INEM e os Serviços de Sangue e da Transplantação

Em 2011, foi assinado o “Protocolo de Cooperação entre o INEM e a Coordenação Nacional das
unidades de Colheita de Órgãos, Tecidos e Células para Transplantação”, pelo Presidente do
Conselho Diretivo do INEM e pelo Diretor Geral da Autoridade para os Serviços de Sangue e da
Transplantação.
Este acordo para utilização dos Helicópteros do INEM para transporte de Tecidos e Células para
transplantação aumentou a eficiência destes meios de emergência médica e melhorou a resposta do
SNS a esta premente necessidade.
Com efeito, a utilização dos helicópteros para transporte de Tecidos e Células para Transplantação,
permite rentabilizar o uso dos mesmos, aumentando a sua eficiência, melhorar a capacidade de
resposta do Sistema Nacional de Saúde às necessidades de transplantação de órgãos, transportando
de forma mais célere as equipas médicas para a realização de colheitas e ainda transportando os
próprios órgãos a serem transplantados noutras Unidades de Saúde.
Em 2013, os helicópteros do INEM foram acionados, para este fim, 19 vezes, o que representa um
aumento de 533%, em relação ao ano 2012, tendo realizado igual número de transportes.

3.8.4.

Gestão do Circuito do Medicamento

No ano de 2013, numa ótica de redução de custos, os Serviços Farmacêuticos do INEM, deram
continuidade ao desenvolvimento de um conjunto de melhorias do circuito dos medicamentos,
aumentando a responsabilização pelos dispositivos médicos. Estas melhorias tornaram o circuito de
produto de saúde mais eficiente e seguro, designadamente, no que respeita à gestão informática do
circuito do medicamento em todas as suas vertentes, à participação ativa dos intervenientes nesta
área, à formação necessária para o cabal desenvolvimento deste atividade e à organização física dos
medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. Todas estas melhorias permitiram
uma gestão correta e atempada dos medicamentos.
Ainda durante o ano de 2013, foi constituída uma Comissão de Controlo de Infeção. Com a criação
desta Comissão foram elaboradas normas, procedimentos e instruções para medidas a serem
implementadas nesta área. Tendo as mesmas sido divulgadas a todos os operacionais do INEM.
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3.8.5.

Acreditação do Programa de Formação em SBV e DAE

Durante o ano de 2013, foram analisadas várias candidaturas de entidades que solicitaram
acreditação para proporcionar formação em emergência médica, tendo recebido parecer positivo 24
Entidades Externas:
1. 4Emes – Consultores Associados, Lda.
2. ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares.
3. AEM Portugal – Associação para a Cooperação e Formação em Emergência Médica.
4. Agrupamento de Centros de Saúde Cávado III – Barcelos / Esposende.
5. Ard’ Nozz, Lda.
6. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e Barcelinhos.
7. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baltar.
8. Associação Salva-Vidas.
9. Célula Viva, Lda.
10. Centro de Investigação e Desenvolvimento da Beira.
11. Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE.
12. Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho, EPE.
13. Escola Superior de Enfermagem de Lisboa.
14. Hospital da Horta, EPE.
15. JMS Prestadores de Serviços Administrativos e Operacionais ACE.
16. JOTA96 – Projetos de Engenharia, Auditoria e Formação, Lda.
17. Life Response PARAMED Associação.
18. MEDHI – Associação para Formação em Medicina Hiperbárica e Subaquática.
19. Saber Agir, Formação e Consultoria, Lda.
20. Safe Aid – Soluções Globais de Emergência, Lda.
21. Senilife Unipessoal, Lda.
22. Stella Vitae – Formação, Equipamentos e Serviços de saúde e Emergência, Lda.
23. Triformis – Consultoria em Negócios, Lda.
24. Unidade Local da Saúde do Alto Minho.
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3.9. Dirigentes Intermédios Autoavaliação dos Serviços
3.9.1.

Departamento de Emergência Médica
A Emergência Médica é a área de Missão do INEM e que abrange
tudo o que se passa desde o local onde ocorre uma situação de
emergência até ao momento em que se conclui, no estabelecimento
de saúde adequado, o tratamento definitivo que aquela situação
exige.

Para o ano de 2013, o Departamento de Emergência Médica proponha-se:


Dedicar particular atenção ao acompanhamento e proposta de melhoria relativas à
implementação dos Fluxos de Triagem médica nos CODU, (Tetricosy®), fundamental para
todo o sucesso do sistema integrado de emergência médica que funciona como uma garantia
necessária da sua qualidade e segurança.



Ampliar o Programa Nacional da desfibrilhação automática externa (DAE), nos meios INEM e
em Espaços Públicos.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um
QUAR sectorial com o DEM, cuja monitorização se apresenta
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Departamento de Emergência Médica

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

30%

OP1: Promover a articulação entre o Serviço de Emergência Médica pré-hospitalar e os Serviços de
Urgência/Emergência

50%

IN D IC A D O R E S

1

P ro mo ver a o rganização de enco ntro s/
simpó sio s/seminário s

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

2

0

4

10 0 %

2 0 13

6

135%

Superou

OP2: Desenvolver e implementar procedimentos de Emergência Médica no sentido de garantir o seu constante aperfeiçoamento e difusão dentro
do SIEM
IN D IC A D O R E S

2

N.º de pro to co lo s elabo rado s so bre a atuação do s
Enfermeiro s nas SIV

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

10

1

15

P eso

M ês A nálise

10 0 %

2 0 13

R esult ad o

C lassif icação

30

135%

Superou

Eficiência

35%

OP3: Promover a atividade do CIAV
IN D IC A D O R E S

3

Integração do CIA V no CODU (mês)

33%
M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

10

0

8

P eso

M ês A nálise

10 0 %

2 0 13

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

1

135%

Superou

OP4: Coordenar as atividades em situações de exceção

4

33%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

A presentar uma pro po sta de redefinição do s
o bjectivo s de actuação da NRB Q (M ês)

8

0

6

10 0 %

2 0 13

0

0%

Não atingiu

C lassif icação

Superou

OP5: Promover a investigação científica e tecnológica no âmbito da Emergência Médica
IN D IC A D O R E S

5

50%

T a xa de
R e a liza ç ã o

N.º de artigo s científico s enviado s para publicação

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

2

0

4
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33%
P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

10 0 %

2 0 13

4

125%
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Qualidade

35%

OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM
IN D IC A D O R E S

6

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

2

0

4

Implementação do s standards definido s pelo
P ro grama de A creditação do s Centro s de
Orientação de Do entes Urgentes e do s M eio s (mês)

33%

P eso

M ês A nálise

10 0 %

2 0 13

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

9

135%

Superou

OP7: Avaliar o desempenho técnico e o cumprimento de requisitos legais com implicação clinica das
atividades desenvolvidas pelas entidades do SIEM
IN D IC A D O R E S

7

33%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

2

0

4

10 0 %

2 0 13

12

135%

Superou

N.º de A udito rias Clínicas realizadas em articulação
co m o GQA

OP8: Assegurar e monitorização a transmissão dos dados clínicos entre os Meios de Emergência Pré-Hospitalar
IN D IC A D O R E S

8

33%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

6

0

4

10 0 %

2 0 13

1

135%

Superou

A presentar um mo delo de Relató rio a utilizar para
o s dado s enviado s pelo mo bile clinica (M ês)

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO

30%

41%

50%

68%

50%

68%

PLANEADO %

EXECUTADO

35%

30%

OP3: Promover a atividade do CIAV

33%

45%

OP4: Coordenar as atividades em situações de exceção

33%

0%

OP5: Promover a investigação científica e tecnológica no âmbito da Emergência Médica

33%

42%

PLANEADO %

EXECUTADO

35%

47%

33%

45%

33%

45%

33%

45%

Eficácia
OP1: Promover a articulação entre o Serviço de Emergência Médica pré-hospitalar e os Serviços de
Urgência/Emergência
OP2: Desenvolver e implementar procedimentos de Emergência Médica no sentido de garantir o seu
constante aperfeiçoamento e difusão dentro do SIEM

Eficiência

Qualidade
OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM
OP7: Avaliar o desempenho técnico e o cumprimento de requisitos legais com implicação clinica das
atividades desenvolvidas pelas entidades do SIEM
OP8: Assegurar e monitorização a transmissão dos dados clínicos entre os Meios de Emergência PréHospitalar

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

118%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do DEM 2013, verifica-se uma taxa de realização de
118%, tendo sido superados os parâmetros da eficácia e qualidade.
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3.9.2.

Departamento de Formação em Emergência Médica
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 INEM. Neste sentido, o
INEM promove toda a Formação e Qualificação em Emergência
Médica indispensável às ações de emergência médica.

De acordo com a sua nova atribuição - Definir, coordenar e certificar a formação em emergência
médica dos elementos do SIEM, incluindo dos estabelecimentos, instituições e serviços do SNS –
durante o ano 2013, foi dado especial enfoque à ampliação da rede de centros de formação em
Emergência Médica certificada pelo INEM. Aliás, enquanto objetivo estratégico para capacitar e
acreditar unidades de formação nas ARS e nas Unidades de Saúde, entre outros., por forma a
disseminar esta competência ao maior número possível de profissionais de saúde, em específico, e
de cidadãos, em geral, aumentando o seu empowerment e, por tal facto, a sua capacidade de
intervenção em situações de emergência e ainda a sua competência na gestão da sua saúde.

Para o ano de 2013, o Departamento de Formação em Emergência Médica propunha-se:


Ampliar a rede de centros de formação em Emergência Médica certificada pelo INEM, bem
como capacitar e acreditar unidades de formação nas Administrações Regionais de Saúde e
nas Unidades de Saúde, entre outros.



Melhorar a qualificação em Suporte Básico de Vida através a inclusão do SBV nos currículos
de escolaridade obrigatória, na faixa etária das crianças/adolescentes entre os 12 e os 14
anos.



Conceber e preparar os produtos pedagógicos.



Definir os critérios de avaliação de cada produto pedagógico.



Elaborar os manuais de formação de emergência médica, em colaboração com o DEM.



Certificar os formadores do INEM.



Organizar uma bolsa permanente de formadores internos e externos, nos termos do disposto
na lei.



Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica ministrada pelo
INEM.



Acreditar entidades externas ao INEM, para a realização de ações de formação em
emergência médica.



Certificar a formação em emergência médica.
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Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica ministrada pelas
entidades devidamente acreditadas, nomeadamente através da realização de auditorias.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado
negociado o QUAR sectorial com o DFEM, cuja monitorização se apresenta
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde

ANO: 2013
Ministério da Saúde

Serviço: Departamento de Formação em Emergência Médica
MISSÃO: Garantir a

prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
DESIGNAÇÃO
OE1 - Pros s egui r a qua l i fi ca çã o da emergênci a médi ca pré-hos pi ta l a r, no s enti do de mel hora r a res pos ta do SIEM em todo o
terri
o conti
OE2 tóri
- Reforça
r anenta
redel .de pa rceri a s do INEM com outra s Enti da des / Ins ti tui ções , no s enti do de mel hora r a efi ci ênci a e a
a ces s i bi l i da de.
OE3 - Ga ra nti r a s us tenta bi l i da de fi na ncei ra do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

30%

OP1: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica acreditada pelo INEM. (OE1)
IN D IC A D O R E S

1

N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados

2

N.º de auditorias externas às entidades acreditadas para
proporcionar formação

3

N.º de formandos certificados em ARS / Unidades de Saúde

70%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

8

2

15

33%

D ez emb r o

24

135%

Superou

24

4

30

33%

D ez emb r o

25

100%

Atingiu

200

50

400

33%

D ez emb r o

523

135%

Superou

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

OP2: Melhorar a qualificação de "leigos" em SBV.
IN D IC A D O R E S

30%

4

N.º de formadores SBV-DAE formados através dos laboratórios
que lhe conferem essa competência

200

25

250

50%

D ez emb r o

240

120%

Superou

5

N.º elementos formados em SBV, por masstraining

15 0 0

10 0

2000

50%

D ez emb r o

3.981

135%

Superou

Eficiência

20%

OP3: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 )
IN D IC A D O R E S

6

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

5

2

10

10 0 %

D ez emb r o

35

135%

Superou

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

10

5

20

10 0 %

D ez emb r o

8

100%

Atingiu

Nº de ações de formação realizadas no âmbito de protocolos com
outras entidades

OP4: Melhorara o desempenho económico e financeiro. (OE3 )
IN D IC A D O R E S

7

Nº de ações de formação realizadas pelo INEM com recurso a
metodologia b-learning

50%

Qualidade
OP5: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM.
IN D IC A D O R E S

8

Implementação dos standards definidos pelo Programa de
Acreditação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e
dos Meios (mês)

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

10

0

8

50%
20%
R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

D ez emb r o

9

113%

Superou

P eso

M ês A nálise

10 0 %

OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM. (OE1)
IN D IC A D O R E S

9

Nº de auditorias internas aos Centros de Formação do INEM

10

% de implementação das medidas corretivas das não
conformidades que surjam no âmbito da certificação do DFEM

40%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

6

1

9

50%

D ez emb r o

6

100%

Atingiu

90

5

10 0

50%

D ez emb r o

100

125%

Superou
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OP7: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE1)
IN D IC A D O R E S

11

Disponibilizar informação sobre a atividade formativa do INEM e
das entidades acreditadas relativa ao trimestre anterior [Nº de
trimestres]

20%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

3

0

4

10 0 %

D ez emb r o

4

125%

Superou

OP8: Promover e desenvolver a qualificação dos Recursos Humanos do INEM. (OE3)
IN D IC A D O R E S

12

Proposta de novos cursos de recertificação de competências dos
operacionais dos meios INEM (incluindo CODU) [Nº de novos
cursos de recertificação propostos]

20%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

3

0

5

10 0 %

D ez emb r o

4

113%

Superou

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO

30%

37%

OP1: Ampliar a rede para Formação em Emergência Médica acreditada pelo INEM. (OE1)

70%

86%

OP2: Melhorar a qualificação de "leigos" em SBV.

30%

38%

PLANEADO %

EXECUTADO

20%

24%

OP3: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 )

50%

68%

OP4: Melhorara o desempenho económico e financeiro. (OE3 )

50%

50%

PLANEADO %

EXECUTADO

50%

58%

OP5: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM.

20%

23%

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

40%

45%

OP7: Promover a qualidade do atendimento aos utentes. (OE1)

20%

25%

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

20%

23%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

118%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do DFEM 2013, verifica-se uma taxa de realização de
118%, tendo sido superados os três parâmetros da eficácia, eficiência e qualidade.
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3.9.3.

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
É a este Departamento que compete apoiar a definição e implementação de uma
política de gestão de recursos humanos, assegurando a gestão previsional dos
recursos humanos do INEM, 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.

Para o ano de 2013, o Departamento de Gestão de Recursos Humanos propunha-se:


Gerir o sistema de carreiras e de avaliação de desempenho dos trabalhadores do INEM.



Organizar e assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos do INEM, incluindo o
controlo de assiduidade, as férias e o processamento de remunerações.



Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais legislação aplicável à gestão
dos recursos humanos, garantindo a sua coordenação e harmonização global.



Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento dos
trabalhadores.



Identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento de competências dos
trabalhadores.(REPETIDO).

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o
QUAR sectorial com o DGRH, cuja monitorização se apresenta
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Departamento de Gestão Recursos Humanos

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

40%

OP1: Aumentar o nível de competências profissionais dos trabalhadores

65%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

1

Relató rio ao Co nselho Diretivo das
necessidades de fo rmação (mês de envio )

7

0

5

50%

T est e

12

58%

Não atingiu

2

% de trabalhado res do INEM que frequentaram
açõ es de fo rmação (o bjetivo : atingir o s 100% em
2013)

95

0

10 0

50%

T est e

9 7,15

111%

Superou

C lassif icação

Superou

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

OP2: Apuramento das competências profissionais dos trabalhadores do INEM
IN D IC A D O R E S

3

A mpliação da info rmação dispo nível na B ase de
Dado s co m habilitaçõ es académicas, fo rmação ,
experiência e co mpetências pro fissio nais (%)

35%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

75

5

90

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

10 0 %

T est e

8 2 ,6

113%

Eficiência

20%

OP3: Melhoria de procedimentos de Recursos Humanos

100%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

4

Expo rtação direta, da assiduidade do s
trabalhado res de to do s o s serviço s, para o RHV
(mês de expo rtação )

4

0

2

50%

T est e

8

50%

Não atingiu

5

Co nclusão de to do s o s pro cedimento s
co ncursais a abrir no 1º semestre de 2013 (nº dias
apó s publicação em DR)

18 0

0

16 5

50%

T est e

118

135%

Superou

IN D IC A D O R E S

Qualidade

40%

OP4:Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM.
IN D IC A D O R E S

6

Implementação do s standards definido s pelo
P ro grama de A creditação do s Centro s de
Orientação de Do entes Urgentes e do s M eio s
(mês)

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

10

0

8

25%

P eso

M ês A nálise

10 0 %

T est e

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

9

113%

Superou

C lassif icação

OP5: Apresentação de propostas na área do desenvolvimento Recursos Humanos do INEM, I.P.
IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

75%

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

7

Número de perfis funcio nais apresentado s ao
CD

12

1

15

40%

T est e

21

135%

Superou

8

M apa de perfis funcio nais co m afetação a cada
po sto de trabalho (mês apresentação CD)

11

0

9

40%

T est e

12

92%

Não atingiu

9

Criação /Refo rmulação do s
fo rmulário s/mo delo s em uso no DGRH e
elabo ração do s pro cedimento s para a sua
utilização (nº mo delo s a pro po r ao CD)

15

1

19

20%

T est e

12

86%

Não atingiu
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia
OP1: Aumentar o nível de competências profissionais dos trabalhadores
OP2: Apuramento das competências profissionais dos trabalhadores do INEM

PLANEADO %

EXECUTADO

40%

38%

65%

55%

35%

39%

PLANEADO %

EXECUTADO

20%

19%

100%

93%

PLANEADO %

EXECUTADO

40%

44%

OP4:Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM.

25%

28%

OP5: Apresentação de propostas na área do desenvolvimento Recursos Humanos do INEM, I.P.

75%

81%

Eficiência
OP3: Melhoria de procedimentos de Recursos Humanos

Qualidade

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

100%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do DGRH 2013, verifica-se uma taxa de realização de
100%.
Tendo sido superado o parâmetro da qualidade.
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3.9.4.

Departamento de Gestão Financeira
É a este Departamento que compete assegurar a definição e implementação da
política financeira e orçamental do Instituto.

Para o ano de 2013, o Departamento de Gestão Financeira propunha-se:


Contribuir para o cumprimento ao controlo da despesa.



Contribuir para a sustentabilidade económica e financeira do INEM.



Organizar, elaborar e manter atualizados os registos contabilísticos.



Efetuar a gestão das receitas, emitir ordens de pagamento e assegurar a conferência de
faturas.



Elaborar a conta de gerência e controlar o orçamento de tesouraria.



Proceder à cobrança de receitas e ao pagamento de despesas.



Elaborar relatórios financeiros periódicos.



Desenvolver todas as ações de gestão económico--financeira que se mostrem necessárias ou
que lhe forem determinadas pelo conselho diretivo.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o
QUAR sectorial com o DGF, cuja monitorização se apresenta.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO : 2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Departamento de Gestão Financeira

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território
continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

50%

OP1: Garantir a preparação e execução orçamental adequadas ao suporte da actividade do INEM

100%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

1

Número de dias de antecipação face à data limite para
apresentação à tutela do Orçamento do INEM ,
elabo rado segundo regras definidas

3

0

5

25%

2 0 13

7

135%

Superou

2

Número de dias de antecipação face à data limite para
apresentação ao Tribunal de Co ntas da Co nta de
Gerência do INEM , elabo rada segundo regras definidas

15

1

20

25%

2 0 13

26

135%

Superou

3

Dispo nibilizar relató rio s mensais do aco mpanhamento
eco nó mico -financeiro e o rçamental (dia do mês
seguinte)

25

2

20

25%

2 0 13

13

135%

Superou

4

N.º A lteraçõ es Orçamentais

10

0

8

25%

2 0 13

9

113%

Superou

Eficiência

25%

OP2: Concretizar o Plano de acção para a sustentabilidade financeira do INEM

100%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

5

Fo rnecer a execução financeira, mensal, do s meio s
integrado s (dia do mês seguinte)

15

5

10

50%

2 0 13

13

100%

Atingiu

6

A presentar a Co ntabilidade A nalítica em articulação co m
o GP CG, referente ao ano 2012 (M ês)

11

0

9

50%

2 0 13

9

125%

Superou

Qualidade

25%

OP3: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM

100%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

7

% de implementação das reco mendaçõ es das audito rias
feitas ao INEM , aplicáveis ao DGF

60

10

90

50%

2 0 13

10 0

133%

Superou

8

Implementação do s standards definido s pelo P ro grama
de A creditação do s Centro s de Orientação de Do entes
Urgentes e do s M eio s (mês)

10

0

8

50%

2 0 13

9

113%

Superou
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NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia
OP1: Garantir a preparação e execução orçamental adequadas ao suporte da actividade do INEM

PLANEADO %

EXECUTADO

50%

65%

100%

129%

PLANEADO %

EXECUTADO

25%

28%

100%

113%

PLANEADO %

EXECUTADO

25%

31%

100%

123%

Eficiência
OP2: Concretizar o Plano de acção para a sustentabilidade financeira do INEM

Qualidade
OP3: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

124%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do DGF 2013, verifica-se uma taxa de realização de
124%.
Tendo sido superados os três parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade.
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3.9.5.

Gabinete de Logística e Operações
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.

Para o ano de 2013, o Gabinete de Logística e Operações de Informação propunha-se:


Apresentar uma proposta de plano de renovação dos Meios de Emergência Médica, bem
como, dos equipamentos médicos.



Preparar e manter os meios de emergência médica operacionais.



Organizar e manter atualizado o cadastro dos imóveis integrados no património do INEM ou
por estes utilizados.



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.



Divulgar informação sobre os requisitos das viaturas, equipamentos e instalações do INEM e
realizar auditorias de acompanhamento do cumprimento suas normas e regulamentos.



Proceder às necessárias vistorias de conformidade das viaturas e equipamento de transporte
de doentes urgentes/emergentes e conceder a respetiva certificação.



Fiscalizar a atividade de transporte de doentes, sem prejuízo da competência sancionatória
atribuída a outros organismos.



Participar na definição de normas e procedimentos na área da prevenção e segurança das
instalações e da prevenção de acidentes de viação.



Realizar registo de incidentes e sinistros e apuramento de responsabilidades.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um
QUAR sectorial com o GLO, cuja monitorização se apresenta.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Gabinete de Logística e Operações

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

37,5%

OP1: Garantir a operacionalidade das viaturas do INEM IP, assegurando a racionalidade dos meios
entregues, tal como para o parque de equipamentos médico-cirúrgicos agregados a cada base.
IN D IC A D O R E S

66,7%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

1

A presentar um estudo co m a revisão / definição
do s "sto cks minimo s" po r meio (mês)

6

0

4

50%

2 0 13

0

0%

Não atingiu

2

A presentar um estudo co m o "tempo de
repo sição " de cada co nsumivel (mês)

6

0

4

50%

2 0 13

6

100%

Atingiu

C lassif icação

Atingiu

OP2: Melhorar o tratamento da informação sobre as entidades transportadoras

3

33,3%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

Definir mo delo de relató rio trimestral de
sinistralidade, bem co mo , das suas fo ntes de
info rmação (M ês)

6

0

4

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

10 0 %

2 0 13

6

100%

Eficiência

37,5%

OP3: Melhorar o tempo de instrução de processos de concessão de alvarás e certificados de vistoria

66,7%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

4

% de pro cesso s para co ncessão de alvarás
instruído s em meno s de 10 dias úteis

85

5

95

50%

2 0 13

95

125%

Superou

5

% de pro cesso s para co ncessão de certificado s de
visto ria instruído s em meno s de 10 dias úteis

85

5

95

50%

2 0 13

95

125%

Superou

C lassif icação

Superou

OP4: Organizar e manter os processos de distribuição e acondicionamento nas bases avançadas
IN D IC A D O R E S

6

% de fo rnecimento às bases, mediante requisiçõ es
emitidas e fo rnecidas pelo sistema, dentro do prazo
estabelecido

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

85

5

95
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33,3%

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

10 0 %

2 0 13

95

125%
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Qualidade

25,0%

OP5: Consolidar o processo de certificação do Serviço de Alvarás e Auditorias
IN D IC A D O R E S

7

50,0%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

85

5

95

10 0 %

2 0 13

95

125%

Superou

% de implementação das medidas co rretivas das
não co nfo rmidades que surjam no âmbito da
certificação

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

8

50,0%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

Implementação do s standards definido s pelo
P ro grama de A creditação do s Centro s de
Orientação de Do entes Urgentes e do s M eio s
(mês)

10

0

8

10 0 %

2 0 13

9

113%

Superou

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO

38%

25%

OP1: Garantir a operacionalidade das viaturas do INEM IP, assegurando a racionalidade dos meios
entregues, tal como para o parque de equipamentos médico-cirúrgicos agregados a cada base.

67%

33%

OP2: Melhorar o tratamento da informação sobre as entidades transportadoras

33%

33%

PLANEADO %

EXECUTADO

38%

47%

OP3: Melhorar o tempo de instrução de processos de concessão de alvarás e certificados de vistoria

67%

83%

OP4: Organizar e manter os processos de distribuição e acondicionamento nas bases avançadas

33%

42%

PLANEADO %

EXECUTADO

25%

30%

OP5: Consolidar o processo de certificação do Serviço de Alvarás e Auditorias

50%

63%

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

50%

56%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

102%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do GLO 2013, verifica-se uma taxa de realização de
102%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficiência e qualidade.
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3.9.6.

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
As áreas de suporte a atividade do INEM relacionada com o sistema de
telecomunicações e informática tem por objetivo promoverem a instalação e
funcionamento das redes de telecomunicações e sistemas de informação do INEM,
que garantam a eficácia da emergência médica.

Para o ano de 2013, o Gabinete de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação propunha-se:


Promover a gestão com foco no “cliente” e na qualidade dos serviços de sistemas e
tecnologias da informação.



Melhorar o registo clínico, possibilitando o fortalecimento de uma base de dados nacional
passível de auditoria clínica e implementando o envio de informação clinica desmaterializada
para os SU, antes mesmo da chegada dos doentes bem como melhorar o mecanismo de
controlo, acelerando processos de pagamentos e ainda tornando possível uma gestão mais
eficiente dos recursos humanos afetos a esta atividade.



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.



Elaborar as especificações técnicas, acompanhar o desenvolvimento, a implementação, o
teste e a manutenção das aplicações adquiridas externamente.



Apoiar na implementação das aplicações, quer a nível de atualização do software, quer a
nível de formação.



Controlar e otimizar a infraestrutura de processamento e redes instaladas.



Garantir a manutenção, o desempenho e as condições de segurança dos produtos instalados
e respetiva segurança, dando suporte à exploração e verificando o cumprimento de normas
técnicas.



Assegurar as atividades de gestão documental associada, expediente e arquivo.



Planear, promover e implementar redes de telecomunicações de emergência.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o
QUAR sectorial com o GSTI, cuja monitorização se apresenta.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

70%

OP1: Melhorar o atendimento e os tempos de resposta de modo a responder em tempo útil às
situações de emergência médica.
IN D IC A D O R E S

1

% de implementação da P DS (P latafo rma de Dado s
da Saúde)

2

A cesso co m 95% de o peracio nalidade ao registo
clinico electró nico (M ês)

20%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

50

5

80

50%

12

10 0

135%

Superou

3

0

1

50%

12

3

100%

Atingiu

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

OP2: Melhorar a interligação INEM / PEM
IN D IC A D O R E S

20%

3

% de P o sto s P EM em que se enco ntra a funcio nar
o registo clinico electró nico .

50

5

95

50%

12

11,3

25%

Não atingiu

4

% de implementar a geo rreferenciarão no s M eio s
INEM e o traçado de ro tas

50

10

75

50%

12

10 0

135%

Superou

OP3: Implementar o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito
IN D IC A D O R E S

5

Implementar a intero perabilidade entre o SICO e o
sistema de info rmação do CODU. (M ês)

15%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

6

1

3

10 0 %

12

6

100%

Atingiu

OP4: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária.
IN D IC A D O R E S

6

Implementar uma fo rma de reco lha de dado s so bre
o s do entes, no pré-ho spitalar, co m EA M ST
admitido s em Unidades de Hemo dinâmica para
angio plastia primária (M ês)

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

3

0

1

P eso

M ês A nálise

10 0 %

12

R esult ad o

C lassif icação

1

125%

Superou

OP5: Promover a adesão à via verde sepsis.
IN D IC A D O R E S

7

Implementar um sistema de reco lha do s dado s da
Via Verde da Sépsis das VM ER e das SIV (M ês)

15%
M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

3

0

1

10 0 %

12

12

25%

Não atingiu

OP6: Inventariar as bases de dados e sistemas de informação em saúde.
IN D IC A D O R E S

8

Registar as bases de dado s e sistemas de
info rmação no Diretó rio de Info rmação em Saúde
(M ês)

15%

T a xa de
R e a liza ç ã o

15%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

7

1

5

10 0 %

12

5

125%

Superou
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Eficiência

15%

OP7: Consolidação das Salas de sistemas existentes no INEM.
IN D IC A D O R E S

9

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

10

0

8

Co nso lidação do s sistemas info rmático s co m
virtualização do s servido res e Sto rage, Criação de
um sistema de Disaster Reco uver (mês)

P eso

M ês A nálise

10 0 %

12

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

12

83%

Não atingiu

OP8: Melhorar o desempenho económico e financeiro.
IN D IC A D O R E S
10

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

2

1

4

10 0 %

12

16

135%

Superou

% de redução do s custo s de co municaçõ es (co ntas
622221; 622222, 622223, 622224 e 622226)

Qualidade

15%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM.

50%

IN D IC A D O R E S

11

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

10

0

8

10 0 %

12

9

113%

Superou

Implementação do s standards definido s pelo
P ro grama de A creditação do s Centro s de
Orientação de Do entes Urgentes e do s M eio s (mês)

OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utilizadores
IN D IC A D O R E S

12

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

95

1

98

10 0 %

12

10 0

135%

Superou

% de pedido s/so licitaçõ es internas respo ndidas
pelo s serviço s de info rmática e teleco municaçõ es

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia

PLANEADO %

EXECUTADO

70%

67%

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

20%

24%

OP2: Melhorar a interligação INEM / PEM

20%

16%

OP3: Implementar o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito

15%

15%

OP4: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do
segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária.

15%

19%

OP5: Promover a adesão à via verde sepsis.

15%

4%

OP6: Inventariar as bases de dados e sistemas de informação em saúde.

15%

19%

PLANEADO %

EXECUTADO

15%

16%

OP7: Consolidação das Salas de sistemas existentes no INEM.

50%

42%

OP8: Melhorar o desempenho económico e financeiro.

50%

68%

PLANEADO %

EXECUTADO

Eficiência

Qualidade

15%

19%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM.

50%

56%

OP10: Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utilizadores

50%

68%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

102%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do GSTI 2013, verifica-se uma taxa de realização de
102%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficiência e qualidade.
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3.9.7.

Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública
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.

Para o ano de 2013, o Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública proponha-se:


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.



Garantir, em articulação com as áreas de gestão de stocks e de armazéns, uma correta
política de reaprovisionamento.



Assegurar, em articulação com o GJ, o registo e arquivo dos originais dos contratos geradores
de responsabilidades ou direitos de natureza patrimonial ou financeira.



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.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO: 2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : GGCCP - Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica.

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

30%

OP1: Contribuir para a melhoria do atendimento e dos tempos de resposta da emergência médica

100%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

1

Implementar e executar o s pro cedimento s
necessário s para que o INEM po ssa implementar o
registo clinico electró nico em 95% do s P o sto s
P EM (M ês)

5

0

3

50%

2 0 13

5

100%

Atingiu

2

Número de dias de antecipação face à data limite
para remessa ao Tribunal de Co ntas do s co ntrato s
sujeito s a visto prévio

15

2

20

50%

2 0 13

16

100%

Atingiu

IN D IC A D O R E S

Eficiência

30%

OP2: Contribuir para a melhoria do desempenho económico e financeiro do INEM

100%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

3

Número de pro cedimento s submetido s à
co nco rrência em platafo rmas electró nicas de
co ntratação

20

5

30

50%

2 0 13

15

100%

Atingiu

4

% de prémio s de saída pro cessado s em meno s de
30 dias úteis

80

5

95

50%

2 0 13

10 0

133%

Superou

Qualidade

40%

OP3: Contribuir para a continução e consolidação dos processos de certificação / acreditação nas
unidades orgânicas do INEM
IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

100%

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

5

A udito rias internas a pro cesso s de gestão

2

0

4

25%

2 0 13

2

100%

Atingiu

6

N.º de fase co ncluidas no pro cesso de Certificção
ISSO 9001do P ro grama de Gestão de Sto cks (n.º
to tal de fases=5)

3

0

5

50%

2 0 13

3

100%

Atingiu

7

Implementação do s standards definido s pelo
P ro grama de A creditação do s Centro s de
Orientação de Do entes Urgentes e do s M eio s (mês)

10

0

8

25%

2 0 13

9

113%

Superou
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NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

Eficácia
OP1: Contribuir para a melhoria do atendimento e dos tempos de resposta da emergência médica

PLANEADO %

EXECUTADO

30%

30%

100%

100%

PLANEADO %

EXECUTADO

30%

35%

100%

117%

PLANEADO %

EXECUTADO

40%

41%

100%

103%

Eficiência
OP2: Contribuir para a melhoria do desempenho económico e financeiro do INEM

Qualidade
OP3: Contribuir para a continução e consolidação dos processos de certificação / acreditação nas
unidades orgânicas do INEM

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

106%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do GGCCP 2013, verifica-se uma taxa de realização de
106%.
Tendo sido superados os três parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade.
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3.9.8.

Gabinete Jurídico
É 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.

Para o ano de 2013, o Gabinete de Qualidade propunha-se:


Continuar a prestar assessoria jurídica ao Conselho Diretivo e as demais unidades do INEM,
procurando otimizar recursos promover a eficiência e qualidade dos profissionais através do
reforço da dotação dos seus conhecimentos, nomeadamente através da realização de ações
de formação e elaboração de pequenos manuais no que respeita às matérias sobre
procedimentos disciplinares, com os procedimentos de inquérito no âmbito do Regulamento
de Uso de Viaturas (RUV), e outras matérias de grande incidência como sejam as
relacionadas com a interpretação da legislação existente e as modificações, alterações e
adaptações necessárias por força do orçamento de Estado para 2013 e em cumprimento do
PREMAC.



Participar na análise e preparação de projetos de diplomas legais e de regulamentos no
domínio da atividade do INEM.



Assegurar resposta no âmbito dos processos graciosos.



Instruir processos, nomeadamente, disciplinares.



Propor a instauração e preparar a instrução dos processos relativos à aplicação do direito de
mera ordenação social da competência do INEM.



Assegurar o patrocínio judicial nos processos em que o INEM, I. P., seja parte.



Responder a pedidos de acesso a dados e documentos administrativos.



Emitir certidões sobre processos que lhe estão confiados.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um
QUAR sectorial com o GJ, cuja monitorização se apresenta.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Gabinete Jurídico

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

40%

OP1: Agilizar os Processos de Inquérito, Processos Disciplinares e Processos de Sinistros

33%

IN D IC A D O R E S

1

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

6

0

4

10 0 %

2 0 13

6

100%

Atingiu

C lassif icação

Superou

P reparar e divulgar instruçõ es e no rmas so bre o s
pro cesso s de inquerito , o s pro cesso s disciplinares
e o pro cesso s de sinistro s (mês)

OP2: Regularizar contencioso de mera ordenação social por infração ao Regulamento do Transporte de Doentes
IN D IC A D O R E S

2

33%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

40

20

95

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

10 0 %

2 0 13

96

127%

% de co ntrao rdenaçõ es co m decisão final

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

10 0 %

2 0 13

497

135%

C lassif icação

Superou

OP3: Melhorar a resposta na elaboração de protocolos

3

33%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

% na elabo ração de pro to co lo s ( média 3 dias
elabo ração da minuta)

80

5

95

Eficiência

30%

OP4: Assegurar a representação do INEM junto dos Tribunais Administrativos e Fiscais evitando o recurso a outsourcing

50%

4

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

% de pro cesso s administrativo s judiciais sem
o utso urcing

20

10

95

10 0 %

2 0 13

17

100%

Atingiu

C lassif icação

Superou

OP5: Melhorar a resposta aos pedidos de informação de acessos a dados (ADA)
IN D IC A D O R E S

5

% de respo stas de pedido s de info rmação de
A cesso a dado s (A DA ), prazo legal 15 dias úteis

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

90

5

10 0

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

10 0 %

2 0 13

17 5 5

135%
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Qualidade

30%

OP6: Promover o conhecimento das matérias jurídicas pelos trabalhadores das diversas Unidades
Orgânicas
IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

35%

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

6

N.º de do cumento s pro duzido s (manuais, FA Qs,
Circulares Info rmativas)

3

1

6

50%

2 0 13

6

125%

Superou

7

N.º P articipação do GJ na elabo ração de pro po stas
de pro cesso s de gestão

2

1

5

50%

2 0 13

3

100%

Atingiu

OP7: Promover a desmaterialização de documentos e de processos com vista à simplificação de procedimentos e à consequente
diminuição de custos associados aos mesmos
IN D IC A D O R E S

65%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

8

N.º pro cedimento s em matéria disciplinar

3

1

5

50%

2 0 13

3

100%

Atingiu

9

N.º pro cedimento s em matéria de acesso a dado s

8

1

11

50%

2 0 13

4

57%

Não atingiu

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO

40%

48%

OP1: Agilizar os Processos de Inquérito, Processos Disciplinares e Processos de Sinistros

33%

33%

OP2: Regularizar contencioso de mera ordenação social por infração ao Regulamento do Transporte
de Doentes

33%

45%

OP3: Melhorar a resposta na elaboração de protocolos

33%

42%

PLANEADO %

EXECUTADO

Eficácia

Eficiência

30%

35%

OP4: Assegurar a representação do INEM junto dos Tribunais Administrativos e Fiscais evitando o
recurso a outsourcing

50%

50%

OP5: Melhorar a resposta aos pedidos de informação de acessos a dados (ADA)

50%

68%

PLANEADO %

EXECUTADO

30%

27%

35%

39%

65%

51%

Qualidade
OP6: Promover o conhecimento das matérias jurídicas pelos trabalhadores das diversas Unidades
Orgânicas
OP7: Promover a desmaterialização de documentos e de processos com vista à simplificação de
procedimentos e à consequente diminuição de custos associados aos mesmos

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

111%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do GJ 2013, verifica-se uma taxa de realização de 111%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficácia e eficiência.
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3.9.9.

Gabinete de Qualidade
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.

Para o ano de 2013, o Gabinete de Qualidade propunha-se:


Consolidar o processo de Acreditação CODU / Meios, através da monitorização e avaliação
sistemática de melhorias implementadas e de novas melhorias a implementar.



Apoiar na concretização na Certificação ISO 9001 do processo de Gestão de Stocks da área de
Logística e Operações.
Iniciar a implementação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos de acordo com a norma
da qualidade NP 4427.



Apoiar a manutenção da certificação ISO 9001 do Programa Nacional Desfibrilhação
Automática Externa e do Sistema de Gestão da Qualidade nos âmbitos da Formação em
Emergência Médica, Acreditação de Entidades para a Formação em Emergência Médica,
Concessão de Alvarás e/ou Certificados de Vistoria.



Cumprir o programa de auditorias internas do INEM para 2013, no âmbito da Certificação ISO
9001, auditorias, ao nível nacional, nos meios de Suporte Básico de Vida e nos edifícios do
INEM no que respeita à Segurança e Saúde no Trabalho e aos aspetos Ambientais.



Realizar inquéritos de satisfação aos colaboradores e utentes.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi negociado um
QUAR sectorial com o GQ, cuja monitorização se apresenta.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Gabinete de Qualidade

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

33%

OP1: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM

50%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

1

Nº de pro cesso s assistenciais implementado s no
ano 2013.

8

0

10

50%

D ez - 13

8

100%

Atingiu

2

N.º de fases co ncluídas no pro cesso de
Certificação ISO 9001do P ro grama de Gestão de
Sto cks (nº to tal de fases=5)

3

0

5

50%

D ez - 13

3

100%

Atingiu

OP2: Realizar a extensão da Certificação ISO 9001 para o Programa de Gestão de Stocks
IN D IC A D O R E S

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

3

A udito ria Interna (mês da realização )

10

0

8

50%

D ez - 13

10

100%

Atingiu

4

A udito ria Externa de extensão (mês da Realização )

11

0

9

50%

D ez - 13

--

0%

Não atingiu

Eficiência

33%

OP3: Implementar plano estratégico do INEM 2013-2015
IN D IC A D O R E S

5

M o nito rização do plano estratégico (N.º - trimestral)

35%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

2

0

4

P eso

M ês A nálise

10 0 %

D ez - 13

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

4

125%

Superou

OP4: Cumprir o programa de auditorias 2013
IN D IC A D O R E S

65%
M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

6

% de audito rias realizadas (n.º de realizadas / n.º de
previstas)

60

5

75

50%

D ez - 13

87

135%

Superou

7

% de implementação das medidas co rretivas das
não co nfo rmidades que surjam no âmbito do s
pro cesso s certificado s

90

5

10 0

50%

D ez - 13

96

115%

Superou
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Qualidade

33%

OP5: Promover a qualidade dos processos no INEM
IN D IC A D O R E S

65%
M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

8

Nº de questio nário s aplicado s para avaliação da
satisfação do s utentes (mensal)

84

5

10 0

50%

D ez - 13

18 0

135%

Superou

9

A plicação do questio nário de A valiação da
satisfação do s pro fissio nais do INEM (mês)

10

0

8

50%

D ez - 13

10

100%

Atingiu

OP6: Realizar ações de formação/sensibilização no âmbito da Qualidade, Acreditação, Certificação, Ambiente e Segurança
IN D IC A D O R E S

10

35%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

5

1

8

10 0 %

D ez - 13

7

117%

Superou

N.º açõ es de fo rmação realizadas

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO

33%

25%

OP1: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM

50%

50%

OP2: Realizar a extensão da Certificação ISO 9001 para o Programa de Gestão de Stocks

50%

25%

PLANEADO %

EXECUTADO

33%

42%

OP3: Implementar plano estratégico do INEM 2013-2015

35%

44%

OP4: Cumprir o programa de auditorias 2013

65%

81%

PLANEADO %

EXECUTADO

33%

39%

OP5: Promover a qualidade dos processos no INEM

65%

76%

OP6: Realizar ações de formação/sensibilização no âmbito da Qualidade, Acreditação, Certificação,
Ambiente e Segurança

35%

41%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

106%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do GQ 2013, verifica-se uma taxa de realização de
106%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficiência e qualidade.
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3.9.10.

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão
É competência deste Gabinete garantir uma visão integrada do INEM em articulação
com os seus objetivos estratégicos.

Para o ano de 2013, o Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão proponha-se:


Proceder à recolha, tratamento e sistematização da informação de gestão e da atividade.



Implementar indicadores de gestão e de atividade, nomeadamente nas componentes de
acesso e produção, qualidade assistencial, económico -financeira, satisfação dos utentes e
recursos humanos.



Gerir, em articulação com DGRH, o sistema de avaliação de desempenho, em todas as suas
vertentes.



Coordenar a preparação da proposta do Quadro de Avaliação e Responsabilização e do plano
de atividades e acompanhar a sua execução.



Elaborar relatórios, mapas e outros documentos de análise da gestão e de atividade,
designadamente o relatório anual de atividades, bem como o relatório de gestão, em
articulação com as unidades do INEM, I. P., envolvidas e monitorizar a informação neles
contidas.



Promover a coerência e adequação dos sistemas de informação de apoio à gestão em
articulação com o GSTI e respetivos utilizadores.



Promover a monitorização dos indicadores de atividade, em articulação com as restantes
unidades;



Identificar oportunidades de financiamento externo para comparticipação de despesas e
preparar e acompanhar as respetivas candidaturas a financiamento.



Elaborar estudos que, no âmbito da análise de gestão e de atividade, lhe sejam solicitados
pelo conselho diretivo.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o
QUAR sectorial com o GPCG, cuja monitorização se apresenta.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território
continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

50%

OP1: Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU
IN D IC A D O R E S

50%

M eta
2 0 13

T o le râ nc i
a

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

1

Dispo nibilizar info rmação so bre a estatística da atividade
o peracio nal, no s primeiro s 10 dias úteis do mês seguinte (N.º)

10

0

12

60%

D ez - 13

11

113%

Superou

2

Realizar avaliaçõ es / estudo s perió dico s so bre o desempenho do
CODU (N.º)

8

0

10

40%

D ez - 13

15

135%

Superou

M eta
2 0 13

T o le râ nc i
a

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

3

% de Relató rio s / P lano s elabo rado s a pedido s do CD entregues
dentro do prazo estipulado

75

5

95

70%

D ez - 13

10 0

131%

Superou

4

% de respo stas a pedido s po ntuais do CD respo ndido s dentro do
prazo estipulado

75

5

95

30%

D ez - 13

10 0

131%

Superou

OP2: Assegurar a compilação e tratamento dentro dos prazos estipulados pelo CD
IN D IC A D O R E S

50%

Eficiência

25%

OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM

70%

M eta
2 0 13

T o le râ nc i
a

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

5

Tratar o s dado s relativo s ao pagamento de ho ras extra, ho ras de
qualidade, ho ras de prevenção e prestaçõ es de serviço , no s
primeiro s 10 dias úteis apó s a recepção do s dado s (N.º)

10

0

12

70%

6

A presentar a Co ntabilidade A nalítica em articulação co m o DA F,
referente ao ano 2012 (M ês)

11

0

9

30%

M eta
2 0 13

T o le râ nc i
a

V a lo r
c rí t ic o

P eso

3

0

4

10 0 %

IN D IC A D O R E S

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

D ez - 13

12

125%

Superou

D ez - 13

9

125%

Superou

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

D ez - 13

4

125%

Superou

OP4: Contribuir para a realização dos objectivos do QUAR do INEM 2012
IN D IC A D O R E S

7

M o nito rizar o s indicado res do QUA R INEM 2012 (N.º)

30%

Qualidade

25%

OP5: Melhorar o reporte da informação de gestão
IN D IC A D O R E S

50%
M eta
2 0 12

T o le râ nc i
a

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

8

Criar um sistema de mo nito rização do Tetrico sy (M ês)

9

0

6

50%

D ez - 13

10

90%

Não atingiu

9

N.º de atualizaçõ es so licitadas à info rmação dispo nibilizada na
intranet

4

0

6

50%

D ez - 13

5

113%

Superou
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OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM
IN D IC A D O R E S

30%

M eta
2 0 13

T o le râ nc i
a

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

10

Elabo rar uma pro po sta de aco mpanhamento / mo nito rização do
pro cesso de acreditação do CODU (M ês)

10

1

6

50%

D ez - 13

7

119%

Superou

11

Implementação do s standards definido s pelo P ro grama de
A creditação do s Centro s de Orientação de Do entes Urgentes e
do s M eio s (mês)

10

0

8

50%

D ez - 13

7

135%

Superou

C lassif icação

Superou

OP7: Promover a qualidade do atendimento aos utentes e disponibilizando informação sobre a atividade do INEM
IN D IC A D O R E S

12

Elabo rar uma pro po sta de no vo s indicado res a dispo nibilizar no
po rtal / painel de indicado res perió dico s da atividade do INEM a
dispo nibilizar ao s utentes. (M ês)

20%

M eta
2 0 13

T o le râ nc i
a

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

6

1

3

10 0 %

D ez - 13

3

125%

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO

50%

63%

OP1: Assegurar a compilação e tratamento dos dados estatísticos da atividade do CODU

50%

61%

OP2: Assegurar a compilação e tratamento dentro dos prazos estipulados pelo CD

50%

66%

PLANEADO %

EXECUTADO

25%

31%

70%

88%

Eficácia

Eficiência
OP3: Contribuir para a melhoria do desempenho económico-financeiro do INEM
OP4: Contribuir para a realização dos objectivos do QUAR do INEM 2012

Qualidade

30%

38%

PLANEADO %

EXECUTADO

25%

28%

OP5: Melhorar o reporte da informação de gestão

50%

51%

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

30%

38%

OP7: Promover a qualidade do atendimento aos utentes e disponibilizando informação sobre a atividade do
INEM

20%

25%

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

123%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do GPCG 2013, verifica-se uma taxa de realização de
123%.
Tendo sido superados os três parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade.
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3.9.11.

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, bem como a difusão das notícias
relevantes pelos órgãos do INEM bem como a gestão dos meios de comunicação
com o exterior. É também nesta área que é assegurada a gestão das reclamações,
atavies do controlo do processo desde a entrada da reclamação, promovendo a
audição dos serviços jurídicos, até à respetiva resposta.

Para o ano de 2013, o Gabinete de Marketing e Comunicação proponha-se:


Dar continuidade à melhoria da transparência da informação em saúde.



Dar continuidade e desenvolver a área da assessoria mediática quer através da divulgação
(numa base diária) do resumo de imprensa com as notícias mais relevantes sobre as áreas da
emergência médica, administração pública e saúde, quer através da divulgação da atividade
do INEM junto dos órgãos de comunicação social, difundindo as informações relevantes, para
o cidadão e, ainda, respondendo aos pedidos de informação dos órgãos de comunicação
social, com rigor, transparência e em tempo útil.



Continuar a assegurar as respostas às reclamações e a análise das mesmas, assim como, a
audição dos serviços envolvidos e prestação de resposta em tempo útil.
Neste âmbito inserem-se quer as reclamações dos utentes quer as apresentadas pelas
entidades do Sistema Integrado de Emergência Médica.

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos anteriormente mencionados, foi contratualizado o
QUAR sectorial com o GMC, cuja monitorização se apresenta.
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Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 2 - Ministério da Saúde

ANO:2013
Ministério da Saúde - INEM
Serviço : Gabinete de Marketing Comunicação

MISSÃO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica

Objectivos Estratégicos
D E S IG N A ÇÃ O

OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM.

Objectivos Operacionais
Eficácia

35%

OP1: Assegurar um serviço de assessoria mediática para os órgãos do INEM
IN D IC A D O R E S

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

1

% de respo stas ao s pedido s do s ó rgão s de
co municação so cial no pró prio dia

92

1

95

45%

A no

95

125%

Superou

2

% de resumo de imprensa - dispo nível na Intranet do
INEM to do s o s dias úteis - dispo nível até às 10h.

90

1

93

55%

A no

97

135%

Superou

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

OP2: Divulgar a atividade do INEM

50%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

3

N.º de co municado s de imprensa divulgado s

26

1

28

65%

A no

36

135%

Superou

4

Edição de uma newsletter em fo rmato digital (n.º de
exemplares)

45

1

48

35%

A no

57

135%

Superou

Eficiência

35%

OP3: Utilização das redes sociais e new media enquanto ferramenta de divulgação da atividade do INEM
IN D IC A D O R E S

5

N.º de no vo s co nteúdo s na página institucio nal do
INEM no Facebo o k

6

Criação de uma página o ficial do INEM no
Instagram (mês)

50%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

300

10

3 11

70%

A no

608

135%

Superou

6

1

4

30%

A no

5

100%

Atingiu

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

OP4: Melhorar a disponibilização de conteúdos do INEM na Internet

50%

IN D IC A D O R E S

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

7

Elabo ração e co lo cação o n-line de vídeo s no
INEM TV (N.º)

20

2

23

70%

A no

58

135%

Superou

8

Inserção de no vo s co nteúdo s no menu “ última
ho ra” do site na Internet (N.º)

48

2

51

30%

A no

47

100%

Atingiu
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Qualidade

30%

OP5:Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM.
IN D IC A D O R E S

9

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

10

0

8

Implementação do s standards definido s pelo
P ro grama de A creditação do s Centro s de
Orientação de Do entes Urgentes e do s M eio s (mês)

15%

P eso

M ês A nálise

10 0 %

T est e

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

9

113%

Superou

OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e
disponibilizando informação sobre a atividade do INEM
IN D IC A D O R E S

85%

M e t a 2 0 13

T o le râ nc ia

V a lo r
c rí t ic o

P eso

M ês A nálise

R esult ad o

T a xa de
R e a liza ç ã o

C lassif icação

10

% de respo stas às reclamaçõ es no prazo de 15 dias
úteis

90

1

95

80%

A no

81

91%

Não atingiu

11

A presentação de relató rio s trimestrais so bre as
reclamaçõ es recebidas no INEM : utentes+SIEM (n.º
de relató rio s)

4

1

6

20%

A no

6

125%

Superou

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO

35%

46%

OP1: Assegurar um serviço de assessoria mediática para os órgãos do INEM

50%

65%

OP2: Divulgar a atividade do INEM

50%

68%

PLANEADO %

EXECUTADO

Eficácia

Eficiência

35%

44%

OP3: Utilização das redes sociais e new media enquanto ferramenta de divulgação da atividade do
INEM

50%

62%

OP4: Melhorar a disponibilização de conteúdos do INEM na Internet

50%

62%

PLANEADO %

EXECUTADO

30%

30%

15%

17%

85%

83%

Qualidade
OP5:Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do
INEM.
OP6: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e
disponibilizando informação sobre a atividade do INEM

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL

120%

Da análise dos resultados apurados no QUAR do GMC 2013, verifica-se uma taxa de realização de
120%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficácia e eficiência.
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3.9.12.

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 2013, as Delegações Regionais proponham-se:


Melhorar o desempenho do CODU Nacional, através da gestão do seu funcionamento e da
coordenação, monitorização e avaliação da sua atividade.



Manter a Acreditação (CODU/Meios) do INEM, dando maior enfâse ao desenvolvimento dos
standards para tal necessários e à implementação das melhorias.



Acompanhar a implementação de processos de melhoria das ferramentas informáticas e dar
continuidade à melhoria da atividade relativa às vistorias das ambulâncias e alvarás.



Estabelecer novas parcerias para gestão otimizada de Recursos, nomeadamente através da
integração de novos meios nos serviços de urgência.



Melhorar as qualificações dos profissionais de emergência médica do INEM. Através da
formação de novos operacionais abrangidos por formação SIV/SAV e TAE formados com
novas competências.

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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3.9.12.1.

Delegação Regional do Norte

ANO: 2013
Ministério da Saúde
NOME DO SERVIÇO: Delegação Regional do NORTE
MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
DESIGNAÇÃO
OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM
OBJECTIVOS OPERACIONAIS
EFICÁCIA

40%

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

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

1

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

75

10

95

50%

Jun-13

92,3

122%

Superou

2

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

75

10

95

50%

Jun-13

91,7

121%

Superou

OP2: Melhorar as qualificações dos profissionais em emergência médica do INEM. (OE1) - R
INDICADORES

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

3

N.º de novos operacionais abrangidos por formação SIV/SAV.

80

10

100

50%

Dez-13

114

135%

Superou

4

N.º de TAE formados com as novas competências

30

5

40

50%

Dez-13

275

135%

Superou

OP3: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária. (OE2) (INEM/DGS/ARS)Peso: 25,0%
Taxa de
INDICADORES
Meta 2013
Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise
Resultado
Classificação
Realização
5

% de doentes, no pré-hospitalar, com EAMST admitidos em Unidades
de Hemodinâmica para angioplastia primária

70

5

80

100%

Dez-13

87

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

10

5

75

100%

Dez-13

19,35

OP4: Promover a adesão à via verde sepsis. (OE2) (INEM/DGS/ARS)
INDICADORES
6

% de VMER e SIV em que foi implementada a Via Verde da Sépsis

135%

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização
104%

EFICIÊNCIA

7

N.º de Meios integrados, em 2013, em Serviços de Urgência.

8

N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes críticos.

9

N.º de formadores SBV-DAE formados através dos laboratórios que
lhe conferem essa competência

10 N.º elementos formados em SBV, por masstraining

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

5

3

11

50%

Dez-13

6

100%

Atingiu

1000

100

1200

50%

Dez-13

2204

135%

Superou

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

75

10

100

50%

Dez-13

59

91%

Não atingiu

500

100

700

50%

Dez-13

2888

135%

Superou

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

15

5

20

100%

Dez-13

51

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

10

0

8

50%

Dez-13

5

135%

Superou

10

0

8

50%

Dez-13

3

135%

Superou

OP7: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) - R
INDICADORES
11 % de redução de custos com horas extraordinárias.
OP8: Promover a investigação em Emergência Médica. (OE1)
INDICADORES
12

Submissão para publicação de um trabalho de investigação original na
área de EM (mês)

13 Implementação de um projeto de investigação n área da EM (mês)

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

OP6: Melhorar a qualificação em SBV. (OE1) - R
INDICADORES

Superou

40%

OP5: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) - R
INDICADORES

Superou
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Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização
135%

Superou

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização
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QUALIDADE

20%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) - R
INDICADORES
14

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

15 N.º de processos assistenciais implementados, no ano 2013.

Peso: 50,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

90

5

100

50%

Dez-13

96

115%

Superou

8

0

10

50%

Dez-13

8

100%

Atingiu

OP10: Promover a qualidade do atendimento aos utentes, melhorando a resposta às reclamações e disponibilizandoinformação sobre a atividade do
INEM. (OE1) - R
INDICADORES
16 % de respostas às reclamações no prazo de 7 dias úteis.

Peso: 50,0%

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

90

5

100

100%

Dez-13

61

71%

Não atingiu

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO %

EFICÁCIA

40%

49,5%

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

25%

30,3%

OP2: Melhorar as qualificações dos profissionais em emergência médica do INEM. (OE1) - R

25%

33,8%

OP3: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária.
(OE2) (INEM/DGS/ARS)
25%
33,8%
OP4: Promover a adesão à via verde sepsis. (OE2) (INEM/DGS/ARS)

25%

EFICIÊNCIA

40%

25,9%
50,0%

OP5: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) - R

25%

29,4%

OP6: Melhorar a qualificação em SBV. (OE1) - R

25%

28,2%

OP7: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) - R

25%

33,8%

OP8: Promover a investigação em Emergência Médica. (OE1)

25%

QUALIDADE

20%

33,8%
17,9%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) - R

50%

53,8%

OP10: Promover a qualidade do atendimento aos utentes, melhorando a resposta às reclamações e disponibilizandoinformação sobre a atividade
50% do INEM. (OE1)
-R
35,6%

117,4%

Taxa de Realização Global

Da análise dos resultados apurados no QUAR da Delegação Regional do Norte 2013, verifica-se uma
taxa de realização de 117,4%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficácia e eficiência.
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3.9.12.2.

Delegação Regional do Centro

ANO: 2013
Ministério da Saúde
NOME DO SERVIÇO: Delegação Regional do CENTRO
MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
DESIGNAÇÃO
OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM
OBJECTIVOS OPERACIONAIS
EFICÁCIA

40%

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

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

1

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

75

10

95

50%

Ano

86,4

114%

Superou

2

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

75

10

95

50%

Ano

67,1

100%

Atingiu

OP2: Melhorar as qualificações dos profissionais em emergência médica do INEM. (OE1) - R
INDICADORES

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

3

N.º de novos operacionais abrangidos por formação SIV/SAV.

80

10

100

50%

Ano

101

126%

Superou

4

N.º de TAE formados com as novas competências

20

5

30

50%

Ano

250

135%

Superou

OP3: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária. (OE2) (INEM/DGS/ARS)Peso: 25,0%
Taxa de
INDICADORES
Meta 2013
Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise
Resultado
Classificação
Realização
5

% de doentes, no pré-hospitalar, com EAMST admitidos em Unidades
de Hemodinâmica para angioplastia primária

70

5

80

100%

Ano

85

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

10

5

75

100%

Ano

0

OP4: Promover a adesão à via verde sepsis. (OE2) (INEM/DGS/ARS)
INDICADORES
6

% de VMER e SIV em que foi implementada a Via Verde da Sépsis

135%

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização
0%

EFICIÊNCIA

7

N.º de Meios integrados, em 2013, em Serviços de Urgência.

8

N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes críticos.

9

N.º de formadores SBV-DAE formados através dos laboratórios que
lhe conferem essa competência

10 N.º elementos formados em SBV, por masstraining

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

5

1

9

50%

Ano

4

100%

Atingiu

1000

100

1200

50%

Ano

1014

100%

Atingiu

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

75

10

100

50%

Ano

77

100%

Atingiu

500

100

700

50%

Ano

481

100%

Atingiu

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

15

5

20

100%

Ano

13

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

10

0

8

50%

Ano

5

163%

Superou

10

0

8

50%

Ano

10

100%

Atingiu

OP7: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) - R
INDICADORES
11 % de redução de custos com horas extraordinárias.
OP8: Promover a investigação em Emergência Médica. (OE1)
INDICADORES
12

Submissão para publicação de um trabalho de investigação original na
área de EM (mês)

13 Implementação de um projeto de investigação n área da EM (mês)

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

OP6: Melhorar a qualificação em SBV. (OE1) - R
INDICADORES

Não atingiu

40%

OP5: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) - R
INDICADORES

Superou
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Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização
100%

Atingiu

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização
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QUALIDADE

20%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) - R
INDICADORES
14

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

15 N.º de processos assistenciais implementados, no ano 2013.

Peso: 50,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

90

5

100

50%

Ano

100

125%

Superou

8

0

10

50%

Ano

8

100%

Atingiu

OP10: Promover a qualidade do atendimento aos utentes, melhorando a resposta às reclamações e disponibilizandoinformação sobre a atividade do
INEM. (OE1) - R
INDICADORES
16 % de respostas às reclamações no prazo de 7 dias úteis.

Peso: 50,0%

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

90

5

100

100%

Ano

100

125%

Superou

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO %

EFICÁCIA

40%

37,3%

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

25%

26,8%

OP2: Melhorar as qualificações dos profissionais em emergência médica do INEM. (OE1) - R

25%

32,7%

OP3: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária.
(OE2) (INEM/DGS/ARS)
25%
33,8%
OP4: Promover a adesão à via verde sepsis. (OE2) (INEM/DGS/ARS)

25%

EFICIÊNCIA

40%

0,0%
43,1%

OP5: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) - R

25%

25,0%

OP6: Melhorar a qualificação em SBV. (OE1) - R

25%

25,0%

OP7: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) - R

25%

25,0%

OP8: Promover a investigação em Emergência Médica. (OE1)

25%

QUALIDADE

20%

32,8%
23,8%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) - R

50%

56,3%

OP10: Promover a qualidade do atendimento aos utentes, melhorando a resposta às reclamações e disponibilizandoinformação sobre a atividade
50% do INEM. (OE1)
-R
62,5%

104,2%

Taxa de Realização Global

Da análise dos resultados apurados no QUAR da Delegação Regional do Centro 2013, verifica-se uma
taxa de realização de 104,2%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficiência e qualidade.
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3.9.12.3.

Delegação Regional do Sul

ANO: 2013
Ministério da Saúde
NOME DO SERVIÇO: Delegação Regional do SUL
MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir a prestação de cuidados de emergência médica.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
DESIGNAÇÃO
OE1 - Prosseguir a qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território continental.
OE2 - Reforçar a rede de parcerias do INEM com outras Entidades / Instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a acessibilidade.
OE3 - Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM
OBJECTIVOS OPERACIONAIS
EFICÁCIA

40%

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

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

1

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

75

10

95

50%

2013

77,0

100%

Atingiu

2

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

75

10

95

50%

2013

67,1

100%

Atingiu

OP2: Melhorar as qualificações dos profissionais em emergência médica do INEM. (OE1) - R
INDICADORES

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

3

N.º de novos operacionais abrangidos por formação SIV/SAV.

80

10

100

50%

2013

119

135%

Superou

4

N.º de TAE formados com as novas competências

40

5

50

50%

2013

310

135%

Superou

OP3: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária. (OE2) (INEM/DGS/ARS)Peso: 25,0%
Taxa de
INDICADORES
Meta 2013
Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise
Resultado
Classificação
Realização
5

% de doentes, no pré-hospitalar, com EAMST admitidos em Unidades
de Hemodinâmica para angioplastia primária

70

5

80

100%

2013

78

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

10

5

75

100%

2013

0

OP4: Promover a adesão à via verde sepsis. (OE2) (INEM/DGS/ARS)
INDICADORES
6

% de VMER e SIV em que foi implementada a Via Verde da Sépsis

120%

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização
0%

EFICIÊNCIA

7

N.º de Meios integrados, em 2013, em Serviços de Urgência.

8

N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes críticos.

9

N.º de formadores SBV-DAE formados através dos laboratórios que
lhe conferem essa competência

10 N.º elementos formados em SBV, por masstraining

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

5

1

11

50%

2013

8

113%

Superou

1000

100

1200

50%

2013

3006

135%

Superou

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

75

10

100

50%

2013

96

121%

Superou

500

100

700

50%

2013

612

114%

Superou

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

15

5

20

100%

2013

11

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

10

0

8

50%

2013

5

163%

Superou

10

0

8

50%

2013

10

100%

Atingiu

OP7: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) - R
INDICADORES
11 % de redução de custos com horas extraordinárias.
OP8: Promover a investigação em Emergência Médica. (OE1)
INDICADORES
12

Submissão para publicação de um trabalho de investigação original na
área de EM (mês)

13 Implementação de um projeto de investigação n área da EM (mês)

Peso: 25,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

OP6: Melhorar a qualificação em SBV. (OE1) - R
INDICADORES

Não atingiu

40%

OP5: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) - R
INDICADORES

Superou
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Peso: 25,0%
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Realização

Peso: 25,0%
Taxa de
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Atingiu
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QUALIDADE

20%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) - R
INDICADORES
14

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

15 N.º de processos assistenciais implementados, no ano 2013.

Peso: 50,0%
Taxa de
Classificação
Realização

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

90

5

100

50%

2013

96

115%

Superou

8

0

10

50%

2013

8

100%

Atingiu

OP10: Promover a qualidade do atendimento aos utentes, melhorando a resposta às reclamações e disponibilizandoinformação sobre a atividade do
INEM. (OE1) - R
INDICADORES
16 % de respostas às reclamações no prazo de 7 dias úteis.

Peso: 50,0%

Meta 2013

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

90

5

100

100%

2013

99

123%

Superou

NOTA EXPLICATIVA

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EXECUTADO %

EFICÁCIA

40%

35,5%

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

25%

25,0%

OP2: Melhorar as qualificações dos profissionais em emergência médica do INEM. (OE1) - R

25%

33,8%

OP3: Melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo miocárdio com supradesnivelameto do segmento ST (EAMST) a Angioplastia Primária.
(OE2) (INEM/DGS/ARS)
25%
30,0%
OP4: Promover a adesão à via verde sepsis. (OE2) (INEM/DGS/ARS)

25%

EFICIÊNCIA

40%

0,0%
47,3%

OP5: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 ) - R

25%

30,9%

OP6: Melhorar a qualificação em SBV. (OE1) - R

25%

29,4%

OP7: Melhorar o desempenho económico e financeiro. (OE3) - R

25%

25,0%

OP8: Promover a investigação em Emergência Médica. (OE1)

25%

QUALIDADE

20%

32,8%
23,0%

OP9: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) - R

50%

53,8%

OP10: Promover a qualidade do atendimento aos utentes, melhorando a resposta às reclamações e disponibilizandoinformação sobre a atividade
50% do INEM. (OE1)
-R
61,3%

105,8%

Taxa de Realização Global

Da análise dos resultados apurados no QUAR da Delegação Regional do Sul 2013, verifica-se uma
taxa de realização de 105,8%.
Tendo sido superados os parâmetros de eficiência e qualidade.
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4.Balanço Social
A 31 de Dezembro de 2013, o número de efetivos a, contabilizar no Balanço

1.388
Efetivos INEM

Social, totalizava 1.388, dos quais 123 em regime de prestação de serviços.
O que representa um aumento de 71 elementos face ao ano anterior.

4.1. Distribuição por Tipo de Vínculo
Cerca de 88% dos efetivos do INEM tem um contrato em Funções
Públicas.

Contrato de
trabalho em
Funções Públicas

1.222

Em 2013, 88% dos efetivos
está vinculado ao INEM
por contrato de trabalho
em Funções Públicas.

1.388 +5%
Total de Efetivos em 2013

Prestação de
serviços

123
43

Outro

Gráfico – Nº de efetivos por tipo de vínculo

Os prestadores de serviços têm um peso de 9% no total de efetivos. Encontram-se neste regime 123
médicos que exercem função a tempo parcial nos CODU e no CIAV, ao abrigo dos Decretos-Lei nº
140-C/86, de 14 de Junho, e nº 64/88, de 27 de Fevereiro.

1.361

1.388
1.348
1.317

1.302

1.180

Dez. 2008

Dez. 2009

Dez. 2010

Dez. 2011

Dez. 2012

Gráfico – Evolução dos efetivos INEM
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4.2. 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.
Em 2013, cerca de 89% dos efetivos do
INEM são profissionais diretamente
afetos à prestação de cuidados de
emergência pré-hospitalar

TAE

177
As. Técnico - TOTE + ATE

148
800

129
134

Outros
Médico
Enfermagem

Gráfico – efetivos por área profissional

800 +6%
Técnicos de Ambulância de Emergência

177 -3%
Assistentes Técnicos – TOTE e ATE

148 +1%
Outros

129 +1%
Médicos

134 +25%
Enfermeiros
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4.3. Distribuição Geográfica
No final de 2013, os efetivos encontravam-se repartidos pelos Serviços Centrais e pelas Delegações
Regionais, da seguinte forma:

Delegações
Regionais

1.279

Cerca de 92% dos efetivos do INEM
trabalham nas
Delegações Regionais

Serviços
Centrais

109

Gráfico – Distribuição dos efetivos por tipo de serviços

Face ao anterior, a percentagem de recursos humanos afetos às três Delegações Regionais aumentou
2%.
Var. 13/12

Delegação Regional

2007

2008

20009

2010

2011

2012

2013

Norte

348

424

445

485

446

429

460

+7%

Centro

179

237

275

286

315

290

293

+1%

Sul-Lisboa

335

338

364

370

347

352

401

+ 14 %

Sul-Faro

54

70

110

112

129

113

125

+ 11 %

(%)

1.279+ 8%
Efetivos nas Delegações Regionais em 2013
A Delegação Regional do Norte apresenta em 2013 o maior nº de efetivos, correspondem a 36% do
total de profissionais em funções nos serviços desconcentrados.

401

Norte
293

Sul - Lisboa
Centro

460

125

Sul - Faro

Gráfico – Distribuição dos efetivos pelos serviços regionais
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4.4. Estrutura Habilitacional
Em 2013, o nº de profissionais com 12 ou mais anos de escolaridade representa cerca de 91,9% do
total de efetivos.

91,9%+ 0,7%
Efetivos com 12 ou mais anos de escolaridade
703

12 anos

657
531

Licenciatura

503
71

9 anos

72
38

11 anos

39
24

Bacharelato

Mestrado

4 anos

6 anos

25
18
17

2013

2
2012

3
1
1

Gráfico – Efetivos por nível habilitacional

4.5. Distribuição por Sexo
Em 2013, a percentagem de profissionais do sexo masculino manteve-se igual face ao ano anterior.

59,7%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Homens

659

724

774

795

787

828

Mulheres

521

578

587

553

530

560

Homens
Mulheres

40,3%
Gráfico – Efetivos por sexo
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4.6. Estrutura Etária
O INEM conta com uma equipa jovem, sendo a faixa etária com maior concentração de efetivos
(59%) a que se situa entre os 20 e os 34 anos.
Cerca de 82% dos efetivos têm idade inferior a 39 anos e apenas 4% têm idade superior a 50 anos.

20-24

13
6
158

25- 29

102
294

30-34

199
203

35-39

108
72
61

40-44
40
29

45-49
50-54

24
23

55-59

15
26

60-64

8
6

65-69

1

Homens

Mulheres

Gráfico – Efetivos por estrutura etária

4.7. Formação de Carácter Geral
Durante o ano 2013, os colaboradores do INEM frequentaram as seguintes ações de formação, de
carácter geral:

 A Base de Dados Access (2007)
 A Contabilidade Pública como Fator de Transparência
 Estatística: Números, Tratamentos e Interpretações
 Excel
 FORGEP
 Formação de Auditores Internos da Qualidade (Norma NPEN ISO 19011:2012)
 Formação RT / Gestão de Conflitos
 Gestão de Recursos Humanos da Administração Pública e Aplicação Norma NP 4472-2008
 Lead Auditor
 Lei Compromissos e Pagamentos em Atraso
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 Otimização e Gestão de dados em Excel (2007)
 Plano de Formação e Gestão da Formação
 Preparação Técnica Redação Leis Regulamentos
 Processamento de Vencimento e Ajudas de Custo
 Protocolo Avançado
 Psicologia do Luto
 Psicologia do Luto
 Resiliência- Saber Lidar com situações de Trabalho Difíceis
 Sistemas de Informação, Indicadores de Gestão Estratégicos RH e Indicadores de
Performance

 Técnicas para melhorar o relacionamento interpessoal

N.º de Participantes e de Horas de Formação
N.º Colaboradores13

N.º Horas Formação

DR Sul - Lisboa

16

164

DR Norte

8

30

DR Centro

0

0

DR Sul - Faro

20

80

Dep. Gestão de Recursos Humanos

16

529

Dep. Emergência Médica

0

0

Gab. Logística e Operações

1

180

Gab. Sistemas e Tecnologias de Informação

0

0

Dep. Formação em Emergência Médica

4

260

Gab. Compras e Contratação Pública

1

180

Gab. Qualidade

2

64

Dep. Gestão Financeira

5

94

Gab. Marketing e Comunicação

3

39

Gab. Planeamento e Controlo de Gestão

2

204

Gab. Jurídico

3

236

Concelho Diretivo

1

24

82

2.084

Serviço

13

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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4.8. Ambiente, Segurança e Higiene no Trabalho
 SIRER contra incêndios.
 Ar Condicionado.
 Desinfestação.
 Gestão de Risco.
 Acidentes de Trabalho.
O número de acidentes com baixa, em 2013, foi de 110, que originaram 3.509 dias perdidos com
baixa.
N.º Acidentes

N.º Dias de Baixa

Sede

1

5

DR Norte

47

2.221

DR Centro

20

479

DRS - Lisboa

39

804

DRS - Faro

3

0

110

3.509

 Medicina no Trabalho
Funcionários envolvidos:


88 Operacionais



466 Não operacionais

Exames efetuados, no âmbito da Medicina do Trabalho:

Rastreio Visual
Audiograma
Hemograma
Glicemia
Urina
Outros

Sede

DR Norte

DR Centro

DR Sul

Total

51

140

100

263

554

Os exames são composto por:


Exame Clínico, que inclui avaliação do tronco, incluindo 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.
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Outros Exames complementares, que inclui exame de acuidade visual – Optometria, exame
de acuidade auditiva – Audiometria, Eletrocardiograma e RX do Tórax)

5.Publicidade Institucional
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25/06, com o objetivo de reforçar a
transparência da atividade de aquisição de espaços publicitários, 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.

Em 2013, o INEM não realizou qualquer ação de publicidade institucional.
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6.Situação Económico-Financeira
A presente informação foi elaborada em obediência a princípios de clareza e suficiência, objetividade
e comparabilidade que permitam ajuizar da eficácia da gestão e da evolução da atividade do
Instituto.
A contabilidade do INEM obedeceu aos princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, no
sector público da saúde e às regras estabelecidas no POCMS.
A análise económica e financeira que seguidamente se transcreve, traduz os resultados obtidos pelo
INEM no exercício de 2013

6.1. Proveitos
Os recursos financeiros do INEM provêm na sua grande maioria da percentagem de 2% dos prémios
ou contribuições, relativos a contratos de seguros do ramo Vida e dos ramos Doença, Acidentes,
Veículos Terrestres, cobrados pelas companhias de seguros, no âmbito continental. Para além
destes, também fazem parte do financiamento do INEM os saldos de gerências anteriores, as verbas
do Fundo Social Europeu de formação cofinanciada e outras receitas, constituídas por juros de
instituições bancárias, rendas, coimas e por produtos de serviços prestados, como por exemplo,
cursos de formação e alvarás.
O volume total dos proveitos do INEM, evidenciado na Demonstração de Resultados de 2013 foi de
80.975.071,47 €, registando-se um aumento de 4.378.538,50 €, ou seja, de mais 5,7%
comparativamente com o ano de 2012, onde atingimos 76.596.532,97 €.
Quadro 1: Total de Proveitos

Conta
POC
71
72
73
74
76
78
79

Rubrica de Proveitos
Vendas e Prestações de Serviços
Impostos e Taxas
Proveitos Suplementares
Transferências de Subsídios
Outros Proveitos/Ganhos Operacionais
Proveitos e Ganhos Financeiros
Proveitos e Ganhos Extraordinários
Total

2013
€
182.660,60
76.387.488,92
81.487,12
48.180,71
1.382,46
174.626,27
4.099.245,39
80.975.071,47

2012
%

€
%
€Δ
0,2% 132.233,71 0,2%
50.426,89
94,3% 75.653.198,96 98,8%
734.289,96
0,1% 139.374,23 0,2%
-57.887,11
0,1%
46.728,12 0,1%
1.452,59
0,0%
483,40 0,0%
899,06
0,2% 273.537,72 0,4%
-98.911,45
5,1% 350.976,83 0,5% 3.748.268,56
100,0% 76.596.532,97 100,0% 4.378.538,50

%Δ
38,1%
1,0%
-41,5%
3,1%
186,0%
-36,2%
1068,0%
5,7%

No que diz respeito à execução orçamental da receita, atingimos 93,3% do previsto, com o total de
76.387.782,83 € de receita cobrada.
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Quadro 2: Execução Orçamental da Receita

Ano

SG
Orçamento
Sem SG 81.830.000,00
2013
Com SG 119.972.901,44

Em Euros

Receita Cobrada Execução Orçamental
76.387.782,83
93,3%
114.530.684,27
95,5%

6.2. Vendas e Prestações de Serviços
Esta rubrica é constituída pelos serviços prestados pelo INEM, por um lado, no âmbito de eventos
com acompanhamento médico na receção de altas individualidades e, por outro, na prestação de
formação a entidades externas.
No que diz respeito à prestação de serviços em 2013, verificou-se um aumento de receita de
50.426,89 €, o equivalente a mais 38,1% em comparação com o ano de 2012.
Esse diferencial deve-se essencialmente à receita proveniente de formação prestada para o exterior,
cobrando-se em 2013 o valor de 86.467,06 €, que quando comparado com o ano transato, se traduz
em mais 45.461,22 €.
No que diz respeito às receitas provenientes de participação em eventos, em 2013, o INEM cobrou
96.193,54 €, o que se traduz em mais 5,4% de receita cobrada, o equivalente a mais 4.965,67 € do
que em 2012, que ascendeu a 91.227,87 €.

Quadro 3: Resumo da Conta 71 - Prestações de Serviços
2013
Conta POC Rubrica de Proveitos
Receita emitida €
7129 Participação em eventos
96.193,54
7129 Formação
86.467,06
Total
182.660,60
6.2.1.

2012
% Receita emitida €
52,7%
91.227,87
47,3%
41.005,84
100,0%
132.233,71

€Δ

%
69,0%
31,0%
100,0%

4.965,67
45.461,22
50.426,89

%Δ
5,4%
110,9%
38,1%

Impostos e Taxas

A quase totalidade da receita do INEM cerca de 99%, decorre do recebimento pela aplicação da taxa
de 2% sobre prémios de seguros, referidos acima. A diminuição desta rubrica em 3,6%, que implicou
uma arrecadação de menos 2.820.585,39 € face a 2012, poderá refletir, em alguns casos, a atual
conjuntura económica.
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6.2.2.

Proveitos Suplementares

Para os proveitos suplementares contribuem fundamentalmente as cobranças relativas à emissão de
Alvarás para as entidades habilitadas ao transporte de pessoas doentes e a emissão de certificados
de conformidade para as ambulâncias.
No ano de 2013, verificou-se uma diminuição de 41,5% do valor total cobrado, mais acentuadamente
nas Rendas e nos Alvarás, devido à rescisão do contrato de arrendamento do edifício do INEM em
Coimbra e à redução do valor recebido pela emissão dos Alvarás.
Quadro 4: Resumo da Conta 73 - Proveitos Suplementares
2013
2012
Conta POC Rubrica de Proveitos
Receita emitida € % Receita emitida €
739 Rendas
6.150,00 7,5%
38.700,00
739 Alvarás
18.701,39 23,0%
49.639,49
739 Acreditação
13.750,00 16,9%
7.650,00
739 Transp Orgão e Outros
42.885,73 52,6%
43.384,74
Total
81.487,12 100,0%
139.374,23

6.2.3.

€Δ

%
27,8%
35,6%
5,5%
31,1%
100,0%

-32.550,00
-30.938,10
6.100,00
-499,01
-57.887,11

%Δ
-84,1%
-62,3%
79,7%
-1,2%
-41,5%

Transferências de Subsídios

Nesta rubrica registou-se um aumento de 3,1% face aos montantes verificados a 31 de Dezembro de
2012. Estas verbas recebidas apenas dizem respeito a transferências de subsídios do Programa
Operacional de Potencial Humano (POPH).

6.2.4.

Outros Proveitos/Ganhos Operacionais

Estes proveitos dizem respeito a reembolsos efetuados ao INEM referentes a excesso de plafond de
telefone e, tal como no ano passado, embora se trate de verbas de reduzido valor, sofreram um
aumento de 186%, tendo sido cobrado em 2013 o valor de 1.382,46 € e em 2012 o valor de 483,40 €.

6.2.5.

Proveitos e Ganhos Financeiros

Os proveitos decorrentes das aplicações financeiras foram de 186.685,26 €, menos 57.254,86 € de
juros recebidos que no período homólogo, o que se traduz numa diminuição de 23,5% face ao ano de
2012. Situação que se deve ao facto de, apesar se ter verificado o aumento do valor aplicado em
certificados do tesouro junto do IGCP, a taxa de juro reduziu significativamente.
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6.2.6.

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Esta rubrica de proveitos registou o valor de 4.099.245,39 € em 2013 em comparação com
350.976,83 € em 2012, o que se traduziu num aumento de 1.068% face ao período homólogo, que se
deve essencialmente ao registo da previsão de recebimento de 3.847.729,44 € referente a prémios
de seguros pagos ainda à taxa de 1% ao INEM, respeitantes a anos anteriores que se prevê cobrar.
É de salientar ainda, o aumento de 536,8% da receita cobrada referente a Coimas, tendo o valor
cobrado passado de 25.519,12 € em 2012 para 162.517,73 € em 2013. Em 2013, verificaram-se
ainda, reembolsos de vencimentos, o que não aconteceu no ano transato e o aumento do valor total
cobrado com a emissão de cartões, associada também ao aumento da formação prestada, conforme
já foi atrás referenciado.
Quadro 5: Resumo da Conta 79 - Proveitos Extraordinários
2013
Conta POC Rubrica de Proveitos
Receita emitida €
7932 Sobras
0,00
7944 Indemnização de sinistros
13.167,43
7959 Coimas
162.517,73
7976 Reembolsos Venc.
3.954,24
7979 Correções Anos Anteriores
3.873.709,21
7983 Transf de capital obtidas
12.109,20
79889 Emissão cartões e Outros
33.787,58
7971299 Outros Clientes
Total
4.099.245,39

6.2.7.

2012
%
Receita emitida €
0,0%
240.529,92
0,3%
11.278,55
4,0%
25.519,12
0,1%
0,00
94,5%
6.959,27
0,3%
36.322,48
0,8%
24.739,24
0,0%
5.628,25
0,8%
350.976,83

%

€Δ

%Δ

68,5% - 240.529,92 € -100,0%
3,2%
1.888,88 €
16,7%
7,3% 136.998,61 €
536,8%
0,0%
3.954,24 €
2,0% 3.866.749,94 € 55562,6%
10,3% - 24.213,28 €
-66,7%
7,0%
9.048,34 €
36,6%
1,6% 5.628,25 € -100,0%
100,0% 3.748.268,56 € 1068,0%

Receita por Liquidar

No final do ano de 2013, a receita que se encontrava por liquidar ascendia ao valor de 226.470,51 €,
sendo que o valor mais elevado é de 81.023,49 € e diz respeito a receita liquidada pelo apoio que o
INEM prestou em eventos no ano de 2011, a qual, apesar de todos os esforços de cobrança, ainda
não foi possível receber.
O saldo transitado por cobrar de 2012 foi de 147.613,88 € encontrando-se por liquidar de anos
anteriores a 2013, o valor de 121.289,34 €. No final do corrente ano económico, a receita que ficou
por liquidar referente a 2013 foi de 105.181,17 €, encontrando-se por liquidar em 31 de Dezembro
de 2013 o valor total de 226.470,51 €.
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Quadro 6: Resumo da Receita por liquidar a 31/12/2013
Conta
Receita por receber Receita por Valor em dívida Total em dívida em
receber de
de 2011
2012
de 2013
2013
7129
81.023,49 €
563,73 €
6.711,88 €
88.299,10 €
739
14.000,00 €
11.200,00 €
45.891,25 €
71.091,25 €
7622
1.436,41 €
198,72 €
493,13 €
2.128,26 €
7959
39.775,29 €
39.775,29 €
7976
- €
79799
12.866,99 €
12.309,62 €
25.176,61 €
79889
- €
- €
109.326,89 €

TOTAL

11.962,45 €

105.181,17 €

226.470,51 €

6.3. Custos
Os custos totais do INEM evidenciados na Demonstração de Resultados do exercício de 2013, foram
de 80.845.761,37 €, tendo-se registado um aumento face a 2012 de 6.667.473,74 €, ou seja, mais 9%
naquele ano, onde atingimos 74.178.287,63 €. Em ambos os anos, foram cumpridos os princípios
contabilísticos geralmente aceites, com o respetivo registo dos acréscimos e diferimentos.
Verificou-se ainda, que as rubricas de fornecimentos e serviços externos, transferências correntes
concedidas e custos com o pessoal, foram, tal como tem vindo a acontecer nos anos anteriores, as
que representaram maior peso face ao total de despesa despendida, totalizando cerca de 92%.
Quando se analisa a variação da despesa em termos de valor, em comparação com o ano transato, a
rubrica das transferências correntes foi a que mais aumentou e os fornecimentos e serviços externos
a que mais reduziu. A variação percentual demonstra que a rubrica de custo das mercadorias
vendidas e matérias consumidas foi a que mais diminuiu, devido à transferência dos consumos dos
meios integrados e uma melhor operacionalidade da gestão interna de stocks. A rubrica que mais
aumentou foi a das transferências correntes, por força da execução dos protocolos estabelecidos
com os parceiros do SIEM e com as Unidades de Saúde onde estão os meios integrados, conforme se
explica mais à frente.
Quadro 7: Total de Custos
Conta
Rubrica de Custos
POC
61
62

Custo das Mercadorias Vendidas e
Matérias Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos

2013
€

2012
%

€

13/12
%

1.041.124,24

1,3% 1.676.093,79

2,3% -

€Δ

13/12
%Δ

634.969,55

-37,9%

21.473.651,38

26,6% 22.210.414,18

29,9% -

736.762,80

-3,3%

63

Transferências Correntes Conc. e
Prestações Sociais

29.613.924,43

36,6% 22.148.435,42

29,9%

7.465.489,01

33,7%

64

Custos com Pessoal

23.348.293,79

28,9% 22.317.169,80

30,1%

65

Outros Custos e Perdas Operacionais

66

Amortizações do Exercício

67

Provisões do Exercício

68

Custos e Perdas Financeiras

69

Custos e Perdas Extraordinárias
Total

8.653,51
4.695.304,37

0,0%

1.031.123,99

4,6%

46.180,79

0,1% -

37.527,28

-81,3%
-4,2%

5,8% 4.900.665,01

6,6% -

205.360,64

0,00

0,0%

0,4% -

276.177,60

75,51

0,0%

74,95

0,0%

0,56

0,7%

664.734,14

0,8%

603.076,09

0,8%

61.658,05

10,2%

100% 74.178.287,63

100%

6.667.473,74

9,0%

80.845.761,37

276.177,60
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No que diz respeito à execução orçamental da despesa, atingimos 74,5% do orçamento corrigido
líquido de cativos, com o total de despesa paga de 73.729.573,29 €, considerando que nos foi
autorizada a libertação de Saldo de Gerência de anos anteriores no valor de 19.973.104,00 €, tendo
ficado condicionada a autorização no cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. Uma vez que
atingimos o valor de 76.387.782,83 € na execução orçamental da receita, e no cumprimento da regra
do equilíbrio orçamental, só poderíamos executar despesa até aquele montante, por isso tivemos
uma execução orçamental da despesa na ordem dos 96,5%, face à receita cobrada.
Quadro 8: Execução Orçamental da Despesa

Em Euros

Ano

Orçamento

Cativos

Orçamento Liq
de Cativos

2013

101.733.104,00

2.818.444,00

98.914.660,00

Despesa paga

Execução Orçamental

73.729.573,29

74,5%

De referir que ficaram em compromissos assumidos e não pagos, cerca de 9.177.305,78 €, dos quais
é de realçar 3.678.706,00 € em conservação e reparação de viaturas e 3.923.986,37 € em aquisição
de viaturas cujo processo de aquisição conduzido pela ESPAP, não ficou concluído até ao final do ano.

6.3.1.

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

O custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas diminuiu 37,9%, em comparação com o
ano de 2012.
As suas sub-rubricas que apresentam maior peso na totalidade dos custos dizem respeito a produtos
farmacêuticos e aquisição de material de consumo clínico, uma vez que são indispensáveis à
atividade do INEM,IP. Os produtos farmacêuticos e o material de consumo hoteleiro foram as subrubricas que mais reduziram, 19,5% e 95,0% respetivamente e as sub-rubricas que mais aumentaram
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foram as de material de consumo clínico e de material de consumo administrativo, 22,3% e 54,2%,
respetivamente.
Quadro 9: Resumo da Conta 61-CMVC
Saldo Débito

Conta Nome

Conta No.
61
616
6161
61611
61612
61619

CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.
MP, SUBSID E DE CONSUMO
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
Medicamentos
Reag produtos diagnóstico ráp.
Outros produtos farmacêuticos

1.041.124,24
1.041.124,24
222.006,20
167.788,24
29.489,44
24.728,52

6162

Material de consumo clínico

61621
61622
61623
61624
61629
6164
6165

De Penso
Artigos Cirúrgicos
De Tratamento
De Electromedicina
Outro
Material de consumo hoteleiro
Mater. consumo administrativo

6169

O. material de consumo
Total

6.3.2.

2013

13/12

Peso %

%Δ
-37,9%

21,3%

-19,5%

16,1%

-26,0%

2,8%

-7,5%

2,4%

42,8%

68566970,0%

65,9%

22,3%

17.099,93
71.154,65
162.772,38
228.321,53
206.321,21
34.413,19
91.636,98

1,6%

-0,2%

6,8%

-5,9%

15,6%

41,2%

21,9%

40,9%

19,8%

8,2%

3,3%

-95,0%

8,8%

54,2%

7.398,17

0,7%

-46,9%

1.041.124,24

100,0%

-37,9%

Fornecimentos e Serviços Externos

Os Fornecimentos e Serviços Externos representaram 26,6% da estrutura de custos no exercício de
2013, verificando-se uma redução de 3,3% relativamente a 2012, situação que também já se tinha
verificado no ano de 2011. Esta percentagem mostra o esforço na contenção dos custos.
A redução é mais expressiva em algumas sub-rubricas, como é o caso dos FSE I com a água que
reduziu 6.225,23 € e 25,2%, os gastos com o material de escritório, que apesar de apresentar um
valor reduzido baixou 68,8%. As rendas e alugueres, que dizem respeito ao valor que o INEM, IP
suporta com o arrendamento de instalações, e outros alugueres, onde as várias delegações regionais
estão sedeadas, ao condomínio e ao aluguer de multifuncionais, apresentando menos 163.6654,37 €
de despesa do que em 2012, ou seja, uma redução de custos de 14,6%. Na linha da contenção da
despesa, foram libertados alguns espaços utilizados pelo INEM, com a rescisão dos respetivos
contratos de arrendamento.
Nas sub-rubricas dos FSE II, O INEM também conseguiu reduzir os custos com as comunicações em
16,4%, sendo as comunicações fixas de dados e os outros serviços de comunicação (correio) as que
mais reduziram. Os seguros de acidentes de trabalho e gerais (acidentes pessoais e automóvel)
também reduziram 8,8% assim como as deslocações e estadas e os honorários, onde estão incluídas
as prestações de serviços de médicos e de formação, que apresentaram redução de 29,9% e 34%,
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respetivamente. De referir ainda a diminuição de 37,3% com os outros trabalhos especializados,
onde estão incluídos os serviços de helitransporte, os quais reduziram mais de dois milhões e meio
de euros em comparação com o ano de 2012. Esta redução espelha o serviço do helitransporte
através da partilha de meios com o MAI de acordo com o concurso público internacional e o
protocolo com a ANPC em vigor.
Verificaram-se aumentos nas sub-rubricas de eletricidade (4,5%) e combustíveis (24,2%). Dentro da
comunicação, as comunicações móveis e os acessos à internet aumentaram 19,5% e 17,8%,
respetivamente. Com a entrada em vigor dos novos contratos, na sequência dos concursos públicos
conduzidos pela Unidade Ministerial de Compras (UMC) - SGMS , verificou-se alguns acréscimos nos
custos fixos destas comunicações. De relevar ainda, o aumento da assistência técnica em 12,1% e,
mais concretamente, no equipamento informático (hardware). A conservação e reparação de
viaturas sofreu um incremento de 158,1%, que se deve em parte a custos não quantificados em anos
anteriores e à integração de um maior número de meios de emergência, que por sua vez fez
aumentar as reparações com a frota do INEM.
No que diz respeito ao peso das sub-rubricas de fornecimentos e serviços externos, as que têm maior
peso, são a conservação de viaturas que representam 31,3% e os trabalhos especializados que
representam 28,6%, seguida dos honorários com 10,7%. Dado o aumento verificado e a sua
importância, realçam-se os custos com combustíveis (6,6%), as rendas e alugueres (4,5%), as
assistências técnicas (3,9%) e as comunicações (3,6%).
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Quadro 10: Resumo da Conta 62-Fornec. e Serv. Externos
Conta No.

Conta Nome

Saldo Débito

Conta No. Conta Nome
62
FORNECIMENTOS/SERVIÇOS EXTERN.
622
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS
6221
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS I

2013

13/12

Peso %

%Δ

21.473.651,38
21.473.651,38
21.473.651,38
2.692.870,79

100,0%

-3,3%

100,0%

-3,3%

100,0%

-3,3%

12,5%

4,1%

62211

Electricidade

248.423,58

1,2%

4,5%

62212

Combustíveis

1.411.687,88

6,6%

24,2%

62213

Água

18.466,64

0,1%

-25,2%

62214

Outros fluidos

2.428,33

0,0%

-12,2%

62215

Ferramentas/utensílios desgráp

19.869,30

0,1%

-14,3%

62216

Livros e documentação técnica

34.372,50

0,2%

-10,2%

62217

Material de escritório

589,82

0,0%

-68,8%

62219

RENDAS E ALUGUERES

957.032,74

4,5%

-14,6%

622191

Rendas e Alugueres

910.169,17

4,2%

-15,2%

622192

Condomínio

46.863,57

0,2%

0,2%

6222

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS II

3.746.303,98

17,4%

-27,5%

62221

Despesas de representação

62222

COMUNICAÇÃO

622221

Comunicações fixas de dados

622222

Comunicações fixas de voz

622223

Comunicações móveis

622225

Outros serviços de comunicação

622226

Acessos à Internet

62223

Seguros

62227

Deslocações e estadas

62229
622292

HONORÁRIOS
Prestação Serviço Saúde

6222921

Prest Serv Saúde-Codu e Heli´s

2.156.825,43

10,0%

622299

Formação e Outros

6223
62232
622321

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS III
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

6223211

Eq. Informático (Hardware)

6223212
6223219
622328

Conservação de Viaturas

622329

Outras Conservações de Bens

62233

Publicidade e propaganda

62234
62235

62236
622369

218,17

0,0%

58,4%

781.127,32

3,6%

-16,4%

95.133,41

0,4%

-60,1%

425.589,86

2,0%

-7,6%

237.117,51

1,1%

19,5%

17.725,64

0,1%

-38,2%

5.560,90

0,0%

17,8%

613.834,49

2,9%

-8,8%

53.816,49

0,3%

-29,9%

2.297.307,51
2.156.825,43

10,7%

-34,0%

10,0%

140.482,08

0,7%

14.970.131,22
7.816.004,88
839.238,56

69,7%
3,9%

12,1%

89.888,40

0,4%

121,8%

Software Informático

482.979,72

2,2%

-11,2%

Outras Assistências Técnicas

266.370,44

1,2%

62,6%

6.722.370,31

31,3%

158,1%

254.396,01

1,2%

8,3%

10.930,53

0,1%

187,6%

Limpeza, higiene e conforto

393.282,29

1,8%

-1,3%

Vigilância e segurança

601.700,08

2,8%

0,8%

TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADO

6.148.213,44
6.148.213,44

28,6%

-37,3%

28,6%

-37,3%

6223691

Serviços de Hélitransporte

6.025.175,78

28,1%

-29,6%

6223699

OUTROS SERV. ESPECIALIZADOS

123.037,66

0,6%

-90,2%

62236999 Outros Serv. Especializados

4,0%
117,9%

123.037,66

0,6%

-90,2%

6229

OUTROS FORNECIMENTOS SERVIÇOS

64.345,39

0,3%

5,5%

62298

Outros fornecimentos e serviço

64.345,39

0,3%

5,5%

0,0%

Total

6.3.3.

21.473.651,38

100,0%

-3,3%

Transferências Correntes Concedidas e Prestações Sociais

Esta rubrica teve um impacto de 36,6% no total dos custos ocorridos em 2013 e um aumento na
despesa de 7.465.489,01 €, referente a atribuição de subsídios a entidades que constituem o Sistema
Integrado de Emergência Médica, em comparação com o período homólogo e, que se deve, à
celebração de um número elevado de protocolos de integração de meios de emergência préhospitalar nos serviços de urgência (Ambulâncias SIV e VMER), e novos protocolos TIP.
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De destacar, o montante de 22.517.459,69 € pago às Associações de Bombeiros que aumentou em
22,95%, dada a abertura de novos meios PEM e à atualização dos subsídios atribuídos. O valor de
1.304.391,02 € pago aos Bombeiros Municipais, mais 36,4%, pela mesma razão, sendo o restante
montante referente a transferências, na sua maioria, para Hospitais, EPE no valor de 2.640.317,12 €,
que aumentou 83,25% em comparação com o ano de 2012 devido ao maior número de protocolos
estabelecidos, dada a concretização da política de integração dos meios nos hospitais iniciada em
2011 para integração dos meios de emergência. As transferências correntes para a PSP e GNR como
apoio atribuído aos operadores das centrais de emergência situaram-se nos 300.081,28 €.

6.3.4.

Custos com Pessoal

Os custos com o pessoal registaram um aumento de 4,6% no exercício económico de 2013 face ao
ano anterior, atingindo o total de 23.348.293,79 €, o que representa um peso de 28,9% na estrutura
total de custos.
As remunerações dos órgãos diretivos aumentaram 6,7%, pela atribuição do ordenado do serviço de
origem, as remunerações do pessoal aumentaram 4,8% e o recrutamento de pessoal para novos
postos de trabalhos nas categorias de enfermagem, técnico superior, assistente técnico e outro
pessoal originou um aumento, passando de 8.321,09 € em 2012 para 508.681,15 € em 2013, devido
aos novos contratos pela necessidade de reforçar a abertura de novos meios com TAE.
Os custos com Subsídio de férias e natal também aumentaram 154,3% devido ao corte verificado em
2012. Os outros custos com o pessoal que aumentaram 140%, devem-se ao aumento da frequência
de ações de formação pelos funcionários do INEM e a despesas com a aquisição de fardamento que
passou de 3.730,97 € para 122.136,78 €, encargo que anteriormente era suportado, em grande
parte, pelo INEM através de subsídio para fardamento conforme protocolado com os hospitais.
As despesas de representação diminuíram 23% e as remunerações de pessoal dirigente diminuiu
12,6%. No que diz respeito à diminuição de 31,8% de custos com horas de trabalho extraordinário,
de referir que, em termos percentuais, o pessoal médico foi o que contribuiu mais para esta redução
e em termos monetários, o pessoal de enfermagem e o outro pessoal reduziram mais de duzentos
mil euros em comparação com o período homólogo.
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6.3.5.

Outros Custos e Perdas Operacionais

A sub-rubrica dos impostos e taxas apresenta uma diminuição de 81,3% devido à diminuição do
pagamento de diversas taxas.
No que diz respeito às quotizações, despendeu-se o montante de 5.043,00 €, o que reflete uma
diminuição de 393,2% nesta sub-rubrica, referente a quotizações pagas à prevenção rodoviária, uma
vez que se verificaram acertos em 2012.

6.3.6.

Amortizações do Exercício

As amortizações do exercício atingiram o montante de 4.695.304,37 € no ano de 2013, tendo-se
verificado uma redução de 4,2% face a 2012. Esta diminuição refletiu-se mais em equipamento
básico e equipamento administrativo, situação que decorre do esforço da realização de
investimentos de renovação nas áreas chave.
De realçar, os investimentos efetuados em equipamento médico-cirúrgico e hardware-outros.
Quadro 11: Resumo da Conta 66-Amortizações do exercício
Conta No.
66
662
6622
66221
66222
6623
66231
66232
66233
66234
66236
66239
6624
6625
6626
66261
662612
66262
662621
6626211
6626212
662622
6626221
6626222
6629

Conta Nome

Saldo Débito

AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO
4.695.304,37
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
4.695.304,37
Edifícios e outras construções
190.549,20
Aquisição
177.736,41
Conservação ou Reparação
12.812,79
EQUIPAMENTO BÁSICO
730.541,68
Médico-cirúrgico
404.915,15
De imagiologia
2.943,22
De laboratório
23,90
Mobiliário hospitalar
38,37
De hotelaria
33.499,72
Outros
289.121,32
Equipamento de transporte
3.283.933,19
Ferramentas e utensílios
11.292,77
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 472.387,93
Equipamento administrativo
107.054,84
Eq. administrativo - Outros
107.054,84
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
365.333,09
Hardware
178.537,88
Hardware de Comunicações
31.216,31
Hardware-Outros
147.321,57
Software
186.795,21
Software de Comunicações
14.981,40
Software-Outros
171.813,81
Outras imobilizações corpóreas
6.599,60
Total

6.3.7.

4.695.304,37

2013

13/12

Peso %

%Δ

100,0%

-4,2%

100,0%

-4,2%

4,1%

3,1%

3,8%

-0,3%

0,3%

92,2%

15,6%

-6,6%

8,6%

22,2%

0,1%

-54,5%

0,0%

-99,7%

0,0%

-90,4%

0,7%

-30,2%

6,2%

-25,4%

69,9%

-3,6%

0,2%

-1,6%

10,1%

-7,7%

2,3%

-10,7%

2,3%

-10,7%

7,8%

-6,7%

3,8%

80,9%

0,7%

0,0%

3,1%

118,3%

4,0%

-36,3%

0,3%

-32,1%

3,7%

-36,6%

0,1%

33,5%

100%

-4,2%

Provisões do Exercício

No ano de 2013 não foi reforçada ou reduzida a conta de provisões do exercício, mantendo-se com
saldo nulo, situando-se a provisão para riscos e encargos até ao montante de um milhão de euros, de
forma a fazer face aos processos existentes em contencioso.
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6.3.8.

Custos e Perdas Financeiras

Os custos financeiros totalizaram 75,51 € em 2013, situação que não é materialmente relevante,
significa apenas que o INEM não incorreu em pagamentos avultados de juros, uma vez que não tem
quaisquer empréstimos nem pagamentos em atraso.

6.3.9.

Custos e Perdas Extraordinárias

Estes custos totalizaram 664.734,14 €, o que traduz aumento de 10,2%, resultante essencialmente de
perdas em existências, faturação respeitante a conservação e reparação de viaturas de anos
anteriores e uma coima de valor avultado referente a um processo judicial que terminou por acordo
entre as partes, sendo benéfico para o INEM.

6.4. Análise de Indicadores
Verifica-se que o Ativo líquido aumentou 5,1% devido ao pequeno aumento das dívidas de terceiros
a curto prazo, dos títulos negociáveis e dos acréscimos e diferimentos. Do lado do Passivo houve um
aumento de 79,2% que se deve essencialmente às dívidas a terceiros curto prazo (353%), uma vez
que o INEM tem de aguardar visto do Tribunal de Contas sobre adendas efetuadas ao contrato de
prestação de serviços de conservação e reparação de viaturas, não podendo assim, efetuar o
pagamento das faturas. De referir ainda, que os acréscimos de custos e proveitos diferidos
aumentaram 15,3%.
Podemos ainda constatar uma diminuição de 94,7% no resultado líquido obtido a 31 de Dezembro de
2013, fixando-se em 129.310,10 € quando comparado com o valor de 2.418.245,34 € do ano de
2012, refletindo a autorização que nos foi concedida de utilização do saldo de gerência de anos
anteriores.
No que diz respeito aos rácios de gestão, verifica-se que o INEM apresenta uma boa capacidade
financeira em satisfazer os seus compromissos e em financiar o seu ativo e o seu passivo através dos
capitais próprios.
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Quadro 12: Resumo das Contas Patrimoniais

Em Euros

Ativo líquido 13

%

Ativo líquido 12

%

∆% 13/12

Activo Líquido
Imobilizado

15.929.570,28

21,5%

19.194.920,64

27,2%

Imobilizações Corpóreas

15.929.570,28

21,5%

19.194.920,64

27,2%

Circulante

58.194.838,95

78,5%

51.361.705,41

72,8%

Existências

724.176,60

1,0%

1.069.694,79

1,5%

Dívidas de terceiros curto prazo

330.642,20

0,4%

252.492,70

0,4%

38.142.900,00

51,5%

31.159.000,00

44,2%

Títulos Negociáveis
Disponibilidades

2.845.121,27

3,8%

7.200.434,41

10,2%

Acréscimos e Diferimentos

16.151.998,88

21,8%

11.680.083,51

16,6%

Total Ativo Líquido

74.124.409,23 100,0%

70.556.626,05 100,0%

66.347.069,12

89,5%

66.217.759,02

93,9%

260.677,58

0,4%

260.677,58

0,4%

65.957.081,44

89,0%

63.538.836,10

90,1%

129.310,10

0,2%

2.418.245,34

3,4%

Passivo

7.777.340,11

10,5%

4.338.867,03

6,1%

Provisões para Riscos/Encargos

1.000.000,00

1,3%

1.000.000,00

1,4%

Dívidas a terceiros curto prazo

3.927.481,52

5,3%

866.961,71

1,2%

Acréscimos e diferimentos

2.849.858,59

3,8%

2.471.905,32

3,5%

-17,0%
-17,0%
13,3%
-32,3%
31,0%
22,4%
-60,5%
38,3%
5,1%

Fundos Próprios e Passivo
Fundo Patrimonial
Reservas
Resultados Transitados
R. Líquido Exercício

Total Fundos Próprios e Passivo

74.124.409,23 100,0%

0,2%
0,0%
3,8%
-94,7%
79,2%
0,0%
353,0%
15,3%
5,1%

70.556.626,05 100,0%

Quadro 13: Indicadores Económicos - Financeiros
2013

Δ 13/12

2012

€

%

Activo Fixo

15.929.570,28 €

19.194.920,64 € - 3.265.350,36 €

-17,0%

Activo Circulante

58.194.838,95 €

51.361.705,41 €

6.833.133,54 €

Fundos Próprios

66.347.069,12 €

66.217.759,02 €

129.310,10 €

0,2%

Passivo Circulante

7.777.340,11 €

4.338.867,03 €

3.438.473,08 €

79,2%

Resultado Líquido

129.310,10 €

2.418.245,34 € - 2.288.935,24 €

-94,7%

13,3%

Quadro 14: Rácios
Estrutura Financeira

Rácio

2013

2012 Δ 13/12

Autonomia Financeira

Capitais Próprios/Ativo

0,90

0,94

Independência Financeira ou Solvabilidade

Capitais Próprios/Passivo

8,53

15,26

Financiamento Estável das Imobilizações

Ativo Imobilizado Líquido/ Capitais Permanentes

1,05

1,07

Financiamento Próprio das Imobilizações

Ativo Imobilizado Líquido/ Capitais Próprios

1,12

1,07

Indicador de Fundo Maneio Bruto

Ativo Circulante/Activo Total

0,79

0,73

Liquidez Geral

Ativo Circulante/Passivo exigível a curto prazo

14,82

59,24

Liquidez Imediata

Disponibilidades/Passivo Circulante

0,72

8,31
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6.5. Considerações Finais: Situação Económico - Financeira
No exercício de 2013, verifica-se um aumento das despesas (9,0%) e das receitas (5,7%).
No que se refere à receita, o aumento reflete-se essencialmente nas Vendas e Prestações de Serviços
e na especialização do acréscimo de proveito efetuado com estimativa que o INEM espera vir a
arrecadar com o diferencial do pagamento da taxa de 1% para 2% de prémios de seguros, alterada
em 2009. No lado da despesa, o incremento verificado deve-se fundamentalmente à celebração de
mais protocolos com as entidades do SIEM de forma a prestar-se melhores cuidados de saúde.
A título conclusivo, acrescenta-se que este relatório de gestão do exercício de 2013 representa a
execução orçamental e financeira da atividade operacional do INEM, manifestando uma criteriosa
assunção dos encargos face à missão do mesmo e atendendo às políticas de contenção e de grande
rigor e eficiência na utilização dos recursos públicos.
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7.Avaliação Final
7.1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados

Página 144 de 159

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

Página 146 de 159

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

Página 147 de 159

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

Página 148 de 159

INEM |Relatório de Atividades e Contas | 2013 |

Feita a análise dos resultados apurados para 2013, podemos concluir que foram bastante
satisfatórios, tendo o INEM atingido uma taxa de realização de 113,0%.
Ao nível dos parâmetros eficiência eficácia e qualidade, a taxa de realização superou o planeado
conforme se apresenta no gráfico abaixo.

Taxa de Realização dos Parâmetros
50%

55%
26%

20%

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA
26+L79

30%

32%

QUALIDADE

EXECUTADO %

Neste apuramento foi tido 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.

7.2. Menção Proposta: Autoavaliação
A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, no ponto n.º 1 do artigo 10º, 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 e os meios disponíveis.
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:


A taxa máxima de realização de objetivos e indicadores, de 135%, a avaliação final apurada
do QUAR INEM 2013, situou-se nos 113,0%.



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 Satisfatório.
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Esta avaliação tem em linha de conta por um lado, a apreciação quantitativa, onde se releva, num
total de 13 objetivos operacionais, a superação nove, o cumprimento de dois e o não cumprimento
de outros dois.

Este resultado foi obtido através da superação de 12 dos indicadores (60%), o cumprimento de 6
(40%) e o não cumprimento de 2 indicadores (10%), definidos no QUAR INEM 2013.
Por outro lado, uma apreciação qualitativa conjugada com um cenário em que os recursos humanos
se encontram muito aquém dos considerados necessários e aprovados no Mapa de Pessoal do INEM
para 2013. Com efeito, durante o ano de 2013, 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.
O INEM, de uma forma permanente, avaliou os seus cenários de atuação e seus processos de
trabalho, 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.
Não obstante a avaliação quantitativa de 113,0%, que se traduz em termos de expressão qualitativa
(nos termos da alínea b), do Artigo 18.º, da Lei n.º 66-B/2007, de 28/12) em Desempenho
Satisfatório, o INEM atingiu os objetivos mais relevantes e faz uma autoavaliação bastante positiva
do seu desempenho em 2013.
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8.Conclusões
As atividades desenvolvidas durante o ano de 2013, e explanadas ao longo do presente Relatório de
Atividades, foram realizadas durante o período de vigência do anterior Conselho Diretivo.
Atividades essas, conducentes à concretização dos objetivos traçados e à melhoria contínua da
atividade operacional do INEM.
O presente Relatório de Atividades evidencia o empenho ativo na prossecução dos objetivos
definidos e dos projetos implementados apresentando um conjunto de informações e indicadores
comprovativos do saldo positivo da atividade desenvolvida.
O atual Conselho Diretivo do INEM, em funções apenas desde o dia 25 de março de 2014 está ciente
do caminho percorrido mas também dos obstáculos futuros que é necessário enfrentar, num tempo
de contínuos constrangimentos e crescentes dificuldades.
Apresenta-se, de seguida, um resumo das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2013 e
relatadas no presente relatório:
 Continuação da atividade de Integração das equipas das ambulâncias SIV e das VMER nos Serviços
de Urgência.
 Promoção da resposta integrada ao doente urgente/emergente, potenciando a adequação do
transporte inter-hospitalar do doente crítico.
 Concretização do Plano de Reorganização de Meios planeado para de 2013, com a abertura de 28
novas unidades de emergência médica a nível nacional.
 Publicação, em Diário da República, de dois despachos que vieram regulamentar toda a atividade
do transporte inter-hospitalar pediátrico:
o

Despacho 1393/2013, que constitui como meio de emergência médica pré –hospitalar do

INEM, a Ambulância de Transporte Inter -hospitalar Pediátrico (TIP).
o

Despacho n.º 4651/2013, que vem clarificar o Despacho n.º 1393/2013, 23/01, no sentido de

considerar abrangidos no conceito de unidades de cuidados intensivos neonatais e/ou pediátricos, os
serviços de urgência pediátricos.
 Foi implementada a Via Verde da Sépsis no âmbito Pré-hospitalar em Bragança, Mirandela,
Mogadouro, Foz Côa, Gondomar e Fafe
 Certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade, renovada pela APCER
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 Entrega de DAE aos parceiros do SIEM (ambulâncias de Socorro Sedeadas em Postos de
Emergência Médica e Postos Reserva, pertencente aos Bombeiros Voluntários), ficando todos os
meios equipados com este dispositivo.
 Admitidos 100 novos Técnicos de Ambulância de Emergência (TAE).
 Assinado um acordo de cooperação para o período 2013/2015, entre o INEM e a Empresa Pública
de Emergências Sanitárias de Espanha visando a gestão transfronteiriça de situações de emergência
Médica, nomeadamente no âmbito de eventuais catástrofes, incluindo catástrofes ambientais.
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9.Anexos
9.1. Balanço Ativo
Valores em Euros
Código
Contas
POCMS

451
452
453
455
459
445
446

431
432
443
449

421
422
423
424
425
426
427
429
442
448

411
412
414
415
441
447

Exercícios
ACTIVO
Activo Bruto

2013
Amortizações/
Activo Líquido
Provisões

2012
Activo Líquido

IMOBILIZADO:
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios
Outras Construções e Infra-Estruturas
Bens Património Histórico, Artístico e
Cultural
Outros Bens de Domínio Público
Imobilizações em Curso - Bens de Domínio
Público
Adiantamento p/ conta Bens Domínio
Público
Total Bens de Domínio Público:
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
Despesas de Instalação
Investigação e
Desenvolvimento
Imobilizações em Curso - Imob. Incorpóreo
Adiantamentos p/ Conta Imob. Incorpóreo
Total Imobilizações Incorpóreas:
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo e Informático
Taras e Vasilhame
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações em Curso - Imob. Corpóreas
Adiantamento p/ Conta Imob. Corpóreas
Total Imobilizações Corpóreas:
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Partes de Capital
Obrigações e Títulos de Participação
Investimentos em Imóveis
Outras Aplicações Financeiras
Imobilizações em Curso - Inv. Financeiros
Adiantamentos p/ conta Inv. Financeiros
Total Investimentos Financeiros:

79.807,66
9.461.957,78 3.430.093,36
17.501.602,49 15.650.508,86
37.556.241,63 30.428.331,24
339.072,90
332.762,75
15.163.960,79 14.529.494,08

79.807,66
6.031.864,42
1.851.093,63
7.127.910,39
6.310,15
634.466,71

79.807,66
6.010.011,76
1.842.478,81
10.355.042,00
14.030,65
694.831,07

198.117,32

198.718,69

80.738.627,52 64.809.057,24 15.929.570,28

19.194.920,64

635.984,27
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Valores em Euros
Código
Contas
POCMS

Exercícios
ACTIVO
Activo Bruto

2013
Amortizações/
Activo Líquido
Provisões

CIRCULANTE
EXISTÊNCIAS:
36
Matérias Primas, Subsidiárias e Consumo
724.176,60
724.176,60
Sub-Produtos, Desperdícios, Resíduos e
34
Refugos
33
Produtos Acabados Intermédios
32
Mercadorias
37
Adiantamentos p/ Conta de Compras
Total Existências:
724.176,60
724.176,60
DÍVIDAS TERCEIROS - MÉDIO/LONGO PRAZO
DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO
28
Empréstimos concedidos
211
Clientes c/c
158.952,09
158.952,09
213
Utentes c/c
215
Instituições do Ministério da Saúde
218
Clientes e Utentes Cobrança Duvidosa
251
Devedores p/ execução do Orçamento
229
Adiantamentos a Fornecedores
2619
Adiantamentos a Fornecedores Imobilizado
24
Estado e Outros Entes Públicos
262|3|4|7 Outros Devedores - Pessoal
268
Outros Devedores - Diversos
171.690,11
171.690,11
Total Dívidas de Terceiros:
330.642,20
330.642,20
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
151
Acções
152
Obrigações e Títulos de Participação
153
Títulos da Dívida Pública
159
Outros Títulos
38.142.900,00
38.142.900,00
18
Outras Aplicações de Tesouraria
Total Títulos Negociáveis:
38.142.900,00
38.142.900,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS/CAIXA
13
Conta no Tesouro
12
Depósitos em Instituições Financeiras
2.821.010,44
2.821.010,44
11
Caixa
24.110,83
24.110,83
Total Depósitos e Caixa:
2.845.121,27
2.845.121,27
ACRÉSCIMOS E DEFERIMENTOS
271
Acréscimos de Proveitos
16.084.881,83
16.084.881,83
272
Custos Diferidos
67.117,05
67.117,05
Total Acréscimos e Diferimentos:
16.151.998,88
16.151.998,88
Total de Amortizações:
64.809.057,24
Total de Provisões:
TOTAL DO ACTIVO: 138.933.466,47 64.809.057,24 74.124.409,23
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2012
Activo Líquido

1.069.694,79

1.069.694,79

93.183,56

159.309,14
252.492,70

31.159.000,00
31.159.000,00

7.196.448,48
3.985,93
7.200.434,41
11.594.177,74
85.905,77
11.680.083,51

70.556.626,05
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9.2. Balanço Passivo
Valores em Euros
Código das
Contas
POCMS

Exercícios
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
2013

FUNDO PATRIMONIAL:
Património
Reservas de Reavaliação
RESERVAS
574
Reservas Livres
575
Subsídios
576
Doações
577
Reservas Decorrentes da Transferência
Total das Reservas
59
Resultados Transitados
88
Resultado Líquido do Exercício
RES. LIQ ANTES APURAMENTO
TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:
PASSIVO:
PROVISÕES:
291
Provisões p/ Cobranças Duvidosas
292
Provisões p/ Riscos e Encargos
Total de Provisões:
DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e Longo Prazo
DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto Prazo:
219
Adiantamentos de Clientes, Utentes e Inst.MS
221
Fornecedores c/c
228
Fornecedores - Facturas recepção e conferência
23
Empréstimos Obtidos
252
Credores pela Execução do Orçamento
2611
Fornecedores de Imobilizado c/c
24
Estado e outros Entes Públicos
262/3/4/7 Outros Credores
268
Devedores e credores diversos
Total de Dívidas a Terceiros:
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
273
Acréscimo de Custos
274
Proveitos Diferidos
Total de Acréscimos e Diferimentos:
TOTAL DO PASSIVO:
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO:

2012

51
56
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260.677,58

260.677,58

260.677,58
65.957.081,44

260.677,58
63.538.836,10

129.310,10
66.347.069,12

2.418.245,34
66.217.759,02

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

3.636.399,54

546.257,05

289.431,98

281.323,49

1.650,00
3.927.481,52

39.381,17
866.961,71

2.846.336,54
3.522,05
2.849.858,59
7.777.340,11
74.124.409,23

2.454.274,07
17.631,25
2.471.905,32
4.338.867,03
70.556.626,05
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9.3. Demonstração de Resultados
Valores em Euros
Código das
Contas
POCMS

CUSTOS E PERDAS

61
612
616

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias
Consumidas
Mercadorias
Matérias de Consumo
Sub-Total da Conta 61

Exercícios
2013

62

Fornecimentos e Serviços Externos

64
641
642

Custos com o Pessoal
Remuneração dos Orgãos Directivos
Remunerações Base de Pessoal
Encargos Sociais:
Pensões
Encargos sobre Remunerações
Seguros Acidentes Trabalho e Doenças
Profissionais
Encargos Sociais Voluntários
Outros Custos com o Pessoal
Sub-Total da Conta 64

643
645
646
647
648

63

66
67

1.041.124,24

1.676.093,79
1.041.124,24

1.676.093,79

21.473.651,38

22.210.414,18

111.311,58
19.043.280,73

104.319,71
18.172.510,18

4.863,43
3.853.461,29

4.402,10
3.839.428,90

51.299,40
131.668,25
152.409,11

52.043,00
80.966,16
63.499,75

Transferências Correntes Conc. e Prestações
Sociais
Amortizações do Exercício
Provisões do Exercício
Sub-Total das Contas: 66|67

2012

23.348.293,79

22.317.169,80

29.613.924,43

22.148.435,42

4.695.304,37

4.900.665,01
276.177,60 €
4.695.304,37

5.176.842,61

65

Outros Custos e Perdas Operacionais
(A)

8.653,51
80.180.951,72

46.180,79
73.575.136,59

68

Custos e Perdas Financeiras
(C)

75,51
80.181.027,23

74,95
73.575.211,54

69

Custos e Perdas Extraordinárias
(E)

664.734,14
80.845.761,37

603.076,09
74.178.287,63

86

IMPOSTO S/ RENDIMENTO DO EXERCICIO
(G)

80.845.761,37

74.178.287,63

129.310,10
80.975.071,47

2.418.245,34
76.596.532,97

88.

Resultado Líquido do Exercício
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Valores em Euros
Código das
Contas
POCMS
71
711
712

Exercícios
PROVEITOS E GANHOS
2013
Vendas e Prestações de Serviços
Vendas
Prestação de Serviços
Sub-Total da Conta 71

182.660,60

72

Impostos, Taxas e Outros

75

Trabalhos p/ Própria Instituição

73

Proveitos Suplementares

74
741
742

Transferências Subsídios Correntes Obtidos
Transferências - TESOURO
Transferências Correntes Obtidas
Subsídios Correntes Obtidos Outro Entes
Públicos
De Outras Entidades
Sub-Total da Conta 74

743
749

2012

132.233,71
182.660,60

132.233,71

76.387.488,92

75.653.198,96

81.487,12

139.374,23

48.180,71

46.728,12

48.180,71

46.728,12

76

Outros Proveitos/Ganhos Operacionais
(B)

1.382,46
76.701.199,81

483,40
75.972.018,42

78

Proveitos e Ganhos Financeiros
(D)

174.626,27
76.875.826,08

273.537,72
76.245.556,14

79

4.099.245,39
80.975.071,47

350.976,83
76.596.532,97

81

Proveitos e Ganhos Extraordinários
(F)
RESUMO:
RESULTADOS OPERACIONAIS

-3.479.751,91

2.396.881,83

82

RESULTADOS FINANCEIROS

174.550,76

273.462,77

83

RESULTADOS CORRENTES

-3.305.201,15

2.670.344,60

84

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

3.434.511,25

-252.099,26

85

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

129.310,10

2.418.245,34

86

IMPOSTO S/ RENDIMENTO EXERCÍCIO

88

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

129.310,10

2.418.245,34
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9.4. 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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