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PARQUE VMER DO INEM RENOVADO A 100% 

MINISTRO DA SAÚDE PRESIDE A CERIMÓNIA DE ASSINATURA DE 

PROTOCOLOS 

 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vai renovar a totalidade da sua frota de Viaturas 

Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) através de um protocolo assinado amanhã com os 

Hospitais que dispõem deste meio diferenciado do INEM. Recorde-se que em novembro de 2016 o 

INEM procedeu à substituição de 20 VMER em todo o país, comprometendo-se a renovar as restantes 

24 viaturas, processo que se pretende concluir até final de 2017. 

 

 

 

O Despacho nº. 3350/2017 de 20 de abril de 2017 veio definir um novo modelo de aquisição e gestão 

da frota VMER para responder à necessidade de aquisição e substituição célere destes veículos, 
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assegurando assim maior qualidade nos serviços prestados aos utentes, maior segurança dos 

profissionais e dos utilizadores da via pública, e uma melhor gestão do parque VMER do INEM. 

 

De acordo com este novo modelo, passam a ser as Unidades de Saúde a efetuar diretamente a 

aquisição das viaturas. Caberá ao INEM subsidiar a compra e coordenar toda a atividade de gestão e 

operação conjunta da VMER, e aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde assegurar a tramitação 

dos procedimentos de aquisição, centralizando o processo em nome dos hospitais. A propriedade das 

VMER passa a ser dos hospitais, que devem assegurar a sua manutenção, incluindo a contratação de 

seguros e estado de operacionalidade permanente. 

 

A rede de VMER do INEM encontra-se atualmente estabilizada e implementada em todo o território 

continental, com 44 viaturas em funcionamento, 14 no norte do país, 10 no centro, e 20 no sul, 17 das 

quais na região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e 3 na região do Algarve.  

 

As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma equipa 

médica ao local onde se encontra o doente. O seu principal objetivo consiste na estabilização pré-

hospitalar e no acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença 

súbita em situações de emergência, assumindo um papel indispensável no apoio às populações. As 

VMER atuam na dependência direta dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM e têm 

base hospitalar. 

 

A cerimónia de assinatura dos protocolos entre o INEM e as Unidades de Saúde, para gestão e operação 

conjunta de 24 VMER, tem lugar amanhã, às 10h00, no Auditório do INFARMED, em Lisboa. 

 

A sessão conta com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. 
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O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de 

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

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

 

A prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital adequado e a 

articulação entre os vários intervenientes do Sistema, são as principais tarefas do INEM. Através do Número 

Europeu de Emergência – 112, este Instituto dispõe de múltiplos meios para responder a situações de emergência 

médica. 

 

Lisboa, 5 de junho de 2017 

 

Para mais informações, contactar: 

 
Gabinete de Marketing e Comunicação 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 
Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa, PORTUGAL 

TEL (+351) 213 508 108  |   MÓVEL (+351) 924 492 853 

www.inem.pt  

http://www.inem.pt/

