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1. Nota Introdutória 

 

O Plano de Atividades do INEM, para 2012, foi elaborado tendo 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. 

 

Nas suas linhas estratégicas orientadoras e tendo sempre presente a importância inequívoca da sua 

Missão foram definidos os seguintes objectivos: 

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. 

 

A atividade desenvolvida durante o ano de 2012 bem como as iniciativas tomadas em diferentes 

áreas de atuação do INEM e, ainda os projetos implementados durante o ano, alinhados com as 

estratégias definidas, está espelhada no Relatório de Atividade e Contas do ano de 2012. O presente 

Relatório de Autoavaliação do INEM, para 2012, foi elaborado tendo em conta esse mesmos 

resultados, também eles apurados no QUAR INEM 2012. 

Importa salientar que, mesmo num contexto de forte contenção orçamental, o planeamento das 

atividades do INEM foi munido e ajustado à necessidade imperioso de ganhos de eficiência e eficácia. 

 

De referir que durante o ano de 2012 o INEM passou por alterações estruturais o que conduziu à 

necessidade de reorganizar e adaptar a sua atividade à nova realidade. Em fevereiro de 2012, a Lei 

Orgânica do INEM foi alterada (Decreto-Lei n.º 34/2012 de 14 de fevereiro que veio revogar Decreto-

Lei n.º 220/2007, de 29 de Maio), tendo, por um lado, reformulado as áreas territoriais de atuação 

dos serviços desconcentrados (designados por Delegações Regionais), passando de quatro para três 

Delegações, em que a Delegação Regional do Sul passou a englobar a região de Lisboa e Vale do Tejo, 

do Alentejo e do Sul; e por outro, criou uma nova atribuição para o INEM relacionada com a 

formação em emergência médica - definir, coordenar e certificar a formação em emergência médica 

dos elementos do SIEM, incluindo dos estabelecimentos, instituições e serviços do Serviço Nacional 

de saúde (SNS). Foi neste contexto, que o INEM, desde logo, organizou a atividade nesta área para 

dar cumprimento a esta nova competência. 

 

Posteriormente, em maio de 2012, foram alterados os estatutos do INEM (Portaria n.º 158/2012 de 

22 de maio, que veio revogar a Portaria n.º 647/2007, de 30 de maio), com consequências na 
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organização interna. Foram mantidos os serviços centrais, com competência extensiva a todo o 

território continental, e os serviços territorialmente desconcentrados (Delegações Regionais). No 

entanto, os serviços centrais passaram a ter uma organização diferente passando a estar organizados 

em três unidades: Unidades Operacionais, designadas por Departamentos; Unidades de Apoio e 

Logística e Unidades de Apoio à Gestão, ambas designadas por Gabinetes. Esta alteração traduziu-se 

numa redução de cargos dirigentes de 34 para 24 (29%). 

 

O trabalho desenvolvido em 2012 e expresso ao longo do Relatório de Atividades para 2012, é 

indicativo do crescimento da Instituição e da prática de uma gestão que se centrou na optimização 

dos recursos disponíveis, procurando dar resposta a todas as situações de emergência médica no 

quadro de uma eficiente contenção de custos. 

 

Importa salientar que a concretização destes resultados foi conseguida em simultâneo com a 

abertura de novos meios de emergência médica (definidos no Plano de Reorganização dos meios de 

emergência médica para 2012): 1 Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), 8 

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), 4 Ambulâncias Suporte Básico de vida (SBV), 1 

Motociclo de Emergência Médica, 28 Postos de Emergência Médica (PEM), com um aumento da 

atividade (o número de acionamentos em 2012, foi 21% superior ao número registado em 2011) e 

de melhor desempenho (menos chamadas desligadas na origem, menor tempo para atendimento 

das chamadas de emergência, entre outros). 

Ou seja, durante o ano de 2012, conseguiu-se um melhor desempenho económico-financeiro 

associado a um crescimento do Instituto e a um melhor desempenho da sua atividade operacional. 

 

Concorreram ainda para o melhor desempenho operacional e financeiro em 2012, a 

implementação de projetos 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. 
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 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 Electrónico, 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. 

 

Ainda durante o ano de 2012 de destacar a publicação, em Diário da República, de três importantes 

despachos que se associam ao anterior Despacho que definiu a atividade das VMER e das SIV 

(publicado em finais de 2011) que vieram regulamentar a atividade do INEM, também eles 

determinantes para o seu crescimento: 

 Despacho: 13794/2012 de 24 de outubro 

Define as Ambulâncias de Emergência Médica, Motociclos de Emergência Médica e 

Ambulâncias de Socorro, nomeadamente no que respeita à sua dispersão geográfica, a sua 

tripulação, competências e relação com a rede de serviços de urgência. 

 Despacho: 14041/2012 de 29 de outubro 

Define a Atividade do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, os seus recursos humanos, 

competências, bem como articulação com outros intervenientes do SIEM. 

 Despacho: 16401/2012 de 26 de dezembro 

Define as competências dos Técnicos de Ambulância de Emergência. 
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1.1. Missão, Visão e Valores 

 

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 das redes de 

telecomunicações relativas à emergência médica, da prestação de socorro no local da ocorrência, do 

transporte assistido das vítimas para o hospital (unidade de saúde) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALORES  
Deve transparecer os 

comportamentos, atitudes e 
decisões a assumir 

MISSÃO  
Deve sempre 

responder àquela 
que é a sua 

responsabilidade 
perante o cidadão 

Garantir a prestação de 
cuidados de emergência 

médica 
Competência 

Ter um conhecimento profundo na 
área de emergência médica, nos 

seus vários domínios 
 

Credibilidade 
Receber a confiança e o 

reconhecimento da sociedade 
 

Ética 
Atuar de forma íntegra, paciente e 

generosa 
 

Eficiência 
Alcançar os melhores resultados 

possíveis com os recursos 
disponíveis 

 

Qualidade 
Assumir um compromisso com as 
necessidades e expectativas dos 

cidadãos 
 

Ser uma organização 
inovadora, sustentável, 

motivadora e de referência 
na prestação de cuidados de 

emergência médica 

VISÃO 
Deve perspectivar 

o futuro que é 
desejado para o 

Instituto 
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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 respectiva articulação com os serviços de 

urgência/emergência. 

• Referenciação e transporte de urgência/emergência. 

• Recepção hospitalar e tratamento urgente/emergente. 

• Formação em emergência médica. 

• Planeamento civil e prevenção. 

• Rede de telecomunicações de emergência. 

 

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 respectivas leis reguladoras. 

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

calamidade, integrando a organização definida em planos de emergência/catástrofe, sem 

prejuízo das atribuições de outras entidades. 
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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 respectivos veículos, e proceder ao licenciamento desta atividade e 

dos veículos a ela afectos. 

• 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. 
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1.3. Estrutura Orgânica 
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2.Autoavaliação 

2.1. QUAR INEM 2012 

 

Considerando por um lado, as orientações do Plano Nacional de Saúde 2012/2016, no que respeita 

aos seus eixos estratégicos e objectivos para o sistema de saúde, e por outro lado as grandes linhas 

de ação estratégicas do INEM abaixo identificadas, sempre numa postura permanente de melhoria 

contínua: 

 

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 2012 que integrou, para além dos objetivos estratégicos 

acima indicados, os objetivos estratégicos, operacionais e respectivas metas de concretização. 

 

Recorde-se que foram contemplados dois indicadores de partilha interinstitucional: 

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

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

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

telefónica do serviço da Saúde 24. 

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

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

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde que define os meios de emergência médica 

pré-hospitalar de suporte avançado e imediato de vida do INEM que atuam no âmbito do SIEM 

bem como as bases gerais de integração na rede dos serviços de urgência 

 

O QUAR do INEM 2012 foi formalmente aprovado, a 12/07/2012, pelo Secretário de Estado Adjunto 

do Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa. 

 

Feita a análise dos resultados apurados para 2012,de acordo com o grau de realização dos objectivos 

estratégicos e operacionais definidos, o INEM atingiu uma taxa de realização de 110%. 

 

Neste apuramento foi tido em conta a taxa máxima de realização de objectivos e indicadores, de 

135%, de acordo com o comunicado do Secretário de Estado da Administração Pública. 
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40%

45%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

1

% de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta , 

desde o accionamento à chegada ao local, em tempo 

inferior ou igual a 19 minutos.

n.d. n.d. n.d. n.d. 75 10 95 35% 12 82,6 100% Atingiu

2

% de ambulâncias SBV com tempo de resposta , desde o 

accionamento à chegada ao local, em tempo inferior ou 

igual a 15 minutos, em situações graves.

n.d. n.d. n.d. n.d. 75 10 95 35% 12 74,5 100% Atingiu

3
% de Postos PEM em que foi implementado o registo 

clinico eletrónico.
n.d. n.d. n.d. n.d. 50 5 75 30% 12 12,7 28% Não atingiu

10%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

4
Elaboração do processo de monitotização de 

transferência de chamadas interinstitucionais (mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 10 0 9 100% 12 9 125% Superou

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

Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde

Eficácia

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

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

Objectivos Estratégicos

Objectivos Operacionais

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

INDICADORES

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

DESIGNAÇÃO

ANO:2012

Ministério da Saúde

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

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

INDICADORES

45%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

5 N.º de produtos pedagógicos acreditados. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 2 8 35% 12 12 135% Superou

6 N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 2 10 35% 12 2 50% Não atingiu

7 N.º de formandos certificados. n.d. n.d. n.d. n.d. 700 100 1.000 30% 12 5.600 135% Superou

30%

50%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

8
N.º de Meios integrados, de novo, em Serviços de 

Urgência.
n.d. n.d. n.d. n.d. 15 4 28 50% 12 35 135% Superou

9
N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de 

doentes criticos.
n.d. n.d. n.d. n.d. 1.500 500 3.000 50% 12 3.739 135% Superou

50%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

10 % de redução de custos com horas extraordinárias. n.d. n.d. n.d. 24 15 5 40 50% 12 41,92 127% Superou

11
Obter um resultados operacional tendencialmente nulo 

(Unidade - euros)
n.d. n.d. n.d. n.d. 0 500.000 2.500.000 50% 12 2.396.882 124% Superou

30%

60%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

12
Obter Acreditação dos Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes e dos Meios INEM (mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 10 1 7 40% 12 10 100% Atingiu

13

N.º de fases concluídas no processo de Certificação ISO 

9001 do Programa Nacional de DAE (nº total de 

fases=5)

n.d. n.d. n.d. n.d. 3 0 5 30% 12 5 125% Superou

14

% de implementação das medidas correctivas das não 

conformidades, que surjam no âmbito das 

certificações do INEM.

n.d. n.d. n.d. n.d. 90 5 100 30% 12 88 100% Atingiu

25%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

15
% de respostas às reclamações no prazo de 15 dias 

úteis.
n.d. n.d. n.d. 92,42 90 5 100 70% 12 93,88 100% Atingiu

16
Criar um portal / painel de indicadores periodicos da 

actividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 6 1 3 30% 12 3 125% Superou

INDICADORES

Eficiência

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

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

INDICADORES

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

INDICADORES

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

INDICADORES

Qualidade

INDICADORES

OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1)
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45%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

5 N.º de produtos pedagógicos acreditados. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 2 8 35% 12 12 135% Superou

6 N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 2 10 35% 12 2 50% Não atingiu

7 N.º de formandos certificados. n.d. n.d. n.d. n.d. 700 100 1.000 30% 12 5.600 135% Superou

30%

50%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

8
N.º de Meios integrados, de novo, em Serviços de 

Urgência.
n.d. n.d. n.d. n.d. 15 4 28 50% 12 35 135% Superou

9
N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de 

doentes criticos.
n.d. n.d. n.d. n.d. 1.500 500 3.000 50% 12 3.739 135% Superou

50%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

10 % de redução de custos com horas extraordinárias. n.d. n.d. n.d. 24 15 5 40 50% 12 41,92 127% Superou

11
Obter um resultados operacional tendencialmente nulo 

(Unidade - euros)
n.d. n.d. n.d. n.d. 0 500.000 2.500.000 50% 12 2.396.468 124% Superou

30%

60%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

12
Obter Acreditação dos Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes e dos Meios INEM (mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 10 1 7 40% 12 10 100% Atingiu

13

N.º de fases concluídas no processo de Certificação ISO 

9001 do Programa Nacional de DAE (nº total de 

fases=5)

n.d. n.d. n.d. n.d. 3 0 5 30% 12 5 125% Superou

14

% de implementação das medidas correctivas das não 

conformidades, que surjam no âmbito das 

certificações do INEM.

n.d. n.d. n.d. n.d. 90 5 100 30% 12 88 100% Atingiu

25%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

15
% de respostas às reclamações no prazo de 15 dias 

úteis.
n.d. n.d. n.d. 92,42 90 5 100 70% 12 93,88 100% Atingiu

16
Criar um portal / painel de indicadores periodicos da 

actividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 6 1 3 30% 12 3 125% Superou

15%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

17
% de trabalhadores do INEM que frequentaram acções 

de formação (objectivo: atingir os 100% até 2013)
n.d. n.d. n.d. 70,44 85 5 95 100% 12 96,07 128% Superou

PLANEADO % EXECUTADO

PLANEADO % EXECUTADO

63%

INDICADORES

Eficiência

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

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

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

68%

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

OP2: Melhorar a articulação entre a Linha de Saúde 24 e a Linha de Emergência INEM. (OE2) 10% 13%

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS

INDICADORES

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

INDICADORES

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

INDICADORES

Eficácia
40% 38%

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 110%

Eficiência

Qualidade

30%

OP6: Continuar e consolidar os processos de certificação / acreditação nas unidades orgânicas do INEM. (OE1) 60% 65%

15% 19%

OP7: Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e disponibilizando informação sobre a actividade do INEM. (OE1) 25% 27%

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

Qualidade

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

39%

30% 33%

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

NOTA EXPLICATIVA

INDICADORES

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

45% 35%

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

PLANEADO % EXECUTADO

45% 47%

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

PONTUAÇÃ

O
PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

3 Dirigentes - Direcção Superior 2 20 60 40 -20

21 Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa 13 16 336 208 -128

19 Médico 6 12 228 72 -156

52 Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 38 12 624 456 -168

159 Enfermeiro 107 12 1.908 1.284 -624

4 Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 4 9 36 36 0

357 Assistente Técnico  - (inclui técnicos de informática) 238 8 2.856 1.904 -952

2 Encarregado operacional 2 6 12 12 0

10 Assitente operacional 8 5 50 40 -10

961 Técnico de Ambulância de Emergência 754 8 7.688 6.032 -1.656

31 Auxiliar de Telecomunicações de Emergência 23 8 248 184 -64

1619 Total 0 1.195 14.046 10.268 -3.778

ORÇAMENTO EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de funcionamento 78.545.084 68.754.589 -9.790.495

Despesas c/Pessoal 31.929.057 22.245.563 -9.683.494

Aquisições de Bens e Serviços 23.664.340 23.488.282 -176.058

Outras despesas correntes 14.213 823.097 808.884

PIDDAC 0 0 0

Outros valores 1.453.305 3.499.958 2.046.653

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 79.998.389 72.254.547 -7.743.842

Registo do CD e GQA

Relatório de Manutenção da Certificação

Relatório GCI

Relatório GCI e GPCG

Sistema de Gestão da Formação e RHVIndicador 17

DESIGNAÇÃO

Indicador 5 Registo DFEM

Indicador 10

Indicador 11

Indicador 12

Indicador 13

Registo do CD e GQA

Estatística INEM - GPCG / DTI

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO

Indicador 2 Estatística INEM - GPCG / DTI

Aplicação Navision e RHV

RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros)

DESIGNAÇÃO

RECURSOS HUMANOS - 2012

Aplicação Navision e RHV

Indicador 14

Indicador 15

Indicador 16

Indicador 9

Indicador 1

Indicador 3

Indicador 6

Indicador 7

Indicador 8 Registo CD

Indicador 4 Registo CD

Estatística INEM - DTI

Registo DFEM

Registo DFEM

Estatística INEM - GPCG / DTI

ORÇAMENTO EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de funcionamento 57.991.507 46.557.548 -11.433.959

Despesas  c/Pessoal 31.892.457 22.245.563 -9.646.894

Aquis ições  de Bens  e Serviços 23.664.340 23.488.399 -175.941

Outras  despesas  correntes 2.434.710 823.586 -1.611.124

PIDDAC 0 0 0

Transferências 20.543.577 22.148.435 1.604.858

Outros valores 1.283.305 3.549.095 2.265.790

TOTAL (OF+PIDDAC+Transferências+Outros) 79.818.389 72.255.078 -7.563.311

DESIGNAÇÃO

RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros)
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2.2. 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 82,6% das ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta inferior u 

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 uma 74,5% 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 foi implementado o registo clínico electrónico. 

 

Este indicador não foi atingido, tendo sido implementado o registo clínico electrónico em 32 Postos 

PEM, dos 252 Postos PEM existentes (Meta = 50% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de 

realização de 28%, ou seja, um desvio negativo de 72%. 

  

PONTUAÇÃ

O
PLANEADOS REALIZADOS DESVIO

3 Dirigentes - Direcção Superior 2 20 60 40 -20

21 Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa 13 16 336 208 -128

19 Médico 6 12 228 72 -156

52 Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 38 12 624 456 -168

159 Enfermeiro 107 12 1.908 1.284 -624

4 Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 4 9 36 36 0

357 Assistente Técnico  - (inclui técnicos de informática) 238 8 2.856 1.904 -952

2 Encarregado operacional 2 6 12 12 0

10 Assitente operacional 8 5 50 40 -10

961 Técnico de Ambulância de Emergência 754 8 7.688 6.032 -1.656

31 Auxiliar de Telecomunicações de Emergência 23 8 248 184 -64

1619 Total 0 1.195 14.046 10.268 -3.778

ORÇAMENTO EXECUTADOS DESVIO

Orçamento de funcionamento 78.545.084 68.754.589 -9.790.495

Despesas c/Pessoal 31.929.057 22.245.563 -9.683.494

Aquisições de Bens e Serviços 23.664.340 23.488.282 -176.058

Outras despesas correntes 14.213 823.097 808.884

PIDDAC 0 0 0

Outros valores 1.453.305 3.499.958 2.046.653

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 79.998.389 72.254.547 -7.743.842

Registo do CD e GQA

Relatório de Manutenção da Certificação

Relatório GCI

Relatório GCI e GPCG

Sistema de Gestão da Formação e RHVIndicador 17

DESIGNAÇÃO

Indicador 5 Registo DFEM

Indicador 10

Indicador 11

Indicador 12

Indicador 13

Registo do CD e GQA

Estatística INEM - GPCG / DTI

INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO

Indicador 2 Estatística INEM - GPCG / DTI

Aplicação Navision e RHV

RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros)

DESIGNAÇÃO

RECURSOS HUMANOS - 2012

Aplicação Navision e RHV

Indicador 14

Indicador 15

Indicador 16

Indicador 9

Indicador 1

Indicador 3

Indicador 6

Indicador 7

Indicador 8 Registo CD

Indicador 4 Registo CD

Estatística INEM - DTI

Registo DFEM

Registo DFEM

Estatística INEM - GPCG / DTI
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Objetivo Operacional 2 

Melhorar a articulação entre a Linha saúde 24 e a Linha de Emergência INEM (Eficácia) 

 

Indicador 4 – Elaboração do processo de monitorização de transferência de chamadas 

interinstitucionais. 

 

Este indicador foi superado, tendo sido elaborado o processo de monitorização em março de 2012, 

mês 3 (Meta = 10 e Tolerância = 0), o que se traduz numa taxa de realização de 125%, ou seja, um 

desvio positivo de 25%. 

 
Objetivo Operacional 3 

Ampliar a rede para formação em Emergência Médica pelo INEM (Eficácia) 

 

Indicador 5 – N.º de produtos pedagógicos acreditados. 

 

Este indicador foi superado, com 12 produtos pedagógicos acreditados (Meta = 4 e Tolerância = 2), o 

que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de 35%. 

 

Indicador 6 – N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados. 

 

Este indicador não foi atingido, com 2 Entidades / Centros de Formação acreditados (Meta = 6 e 

Tolerância = 2), o que se traduz numa taxa de realização de 50%, ou seja, um desvio negativo de 50%. 

 

Indicador 7 – N.º de formandos certificados. 

 

Este indicador foi superado, com 5.600 formandos certificados (Meta = 700 e Tolerância = 100), o 

que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de 35%. 

 
Objetivo Operacional 4 

Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos (Eficiência) 

 

Indicador 8 – N.º de Meios integrados, de novo, em Serviços de Urgência. 

 

Este indicador foi superado, com a integração de 21 VMER e de 14 ambulâncias SIV (Meta = 15 e 

Tolerância = 4), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de 

35%. 
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Indicador 9 – N.º de transportes secundários (inter-hospitalares) de doentes críticos. 

 

Este indicador foi superado, com o transporte de 3.739 doentes críticos (Meta = 1.500 e Tolerância = 

500), o que se traduz numa taxa de realização de 135%, ou seja, um desvio positivo de 35%. 

 

Objetivo Operacional 5 

Melhorar o desempenho económico e financeiro (Eficiência) 

 

Indicador 10 – Percentagem de redução de custos com horas extraordinárias. 

 

Este indicador foi superado, com uma redução de 41,92% do custo com horas extraordinárias (Meta 

= 15 e Tolerância = 5), o que se traduz numa taxa de realização de 127%, ou seja, um desvio positivo 

de 27%. 

 

Indicador 11 – Obter um resultado operacional tendencialmente nulo. 

 

Este indicador foi superado, com um resultado operacional de 2.396.882€ (Meta = 0€ e Tolerância = 

500.000€), o que se traduz numa taxa de realização de 124%, ou seja, um desvio positivo de 24%. 

 
Objetivo Operacional 6 

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

(Qualidade) 

 

Indicador 12 – Obter a acreditação dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes e dos Meios 

INEM. 

 

Este indicador foi atingido, com a acreditação dos CODU e dos Meios INEM em outubro de 2012, mês 

10 (Meta = 10 e Tolerância = 1), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um desvio 

nulo. 

 

Indicador 13 – N.º de fases concluídas no processo de certificação ISO 9001 do Programa Nacional de 

DAE (n.º total de fases = 5). 

 

Este indicador foi superado, com todas as fases do processo de certificação concluídas (Meta = 3 e 

Tolerância = 0), o que se traduz numa taxa de realização de 125%, ou seja, um desvio positivo de 

25%. 
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Indicador 14 – Percentagem de implementação das medidas corretivas das não conformidades, que 

surjam no âmbito das certificações do INEM. 

 

Este indicador foi atingido, com a implementação de 88% 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 100%, ou seja, um desvio nulo. 

 

Objetivo Operacional 7 

Promover a qualidade do atendimento aos utentes melhorando a resposta às reclamações e 

disponibilizando informação sobre a atividade do INEM (Qualidade) 

 

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

 

Este indicador foi atingido, com 93,88% das respostas às reclamações no prazo de 15 dias úteis (Meta 

= 90% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de 100%, ou seja, um desvio nulo. 

 

Indicador 16 – Criar um portal de indicadores periódicos da atividade do INEM a disponibilizar aos 

utentes. 

 

Este indicador foi superado, com a criação do portal em março de 2012, mês 3 (Meta = 6 e Tolerância 

= 1), o que se traduz numa taxa de realização de 125%, ou seja, um desvio positivo de 25%. 

 

Objetivo Operacional 8 

Promover e desenvolver a qualificação dos recursos Humanos do INEM (Qualidade) 

 

Indicador 15 – Percentagem de trabalhadores do INEM que frequentaram ações de formação. 

 

Este indicador foi superado, com 96,07% dos trabalhadores do INEM com frequência em ações de 

formação (Meta = 85% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de realização de 128%, ou seja, 

um desvio positivo de 28%. 
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2.3. Atividades Desenvolvidas e resultados Alcançados 

2.3.1. Atividade Média Diária 

 

 

 

 

 

Atendimentos nos CODU 3.1421 - 16%  

 

Acionamentos de Meios de Emergência2
 2.527 + 21% 

 

Acionamentos de Ambulâncias 2.283 + 19% 

 

Acionamentos de VMER 230 + 42%3 

 

Acionamentos de Mota de Emergência 9,5 + 27% 

 

Acionamentos de HELI 3,6  + 4% 

 

Consultas Médicas no CIAV 88 + 13% 

 

CODU Mar 0,28+ 8% 

 

Intervenções CAPIC 15,6+ 70% 

  

                                                           

 
1 Só as Chamadas de Emergência. Anteriormente eram contabilizadas como chamadas de emergência as recebidas via 112 e via números 
verdes. Atualmente as recebidas dos números verdes passaram a possibilitar uma catalogação “mais fina”: separando as de emergência 
das passagens de dados. 
2 Foram aqui considerados os seguintes meios: as ambulâncias (SIV, SBV, PEM, RES e NINEM), os helicópteros, as VMER e as motas. 
3 Ver justificação na página n.º 35. 

Var. 12/11 

 (%) 
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2.3.2. Atividade Desenvolvida nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes 

2.3.2.1. Atendimento - Chamadas de Emergência 
 

Desde agosto de 2011, 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 2012, 1.150.107 chamadas de Emergência, o que representa uma 

média diária de 3.142 chamadas. O tempo para atendimento (tempo de decorre entre tempo entre o 

primeiro toque da chamada e o seu atendimento nos CODU do INEM), foi semelhante ao de 2011 e 

reduziu o número de chamadas desligadas na origem em 40%, em relação ao ano 2011. 

 

As chamadas que são desligadas na origem, representam cerca de 2%, do total de chamadas 

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

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

motivo não tenha sido atendida. 

 
 

 

1.150.107 -16% 

Total de atendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico – Número de chamadas atendidas de Emergência nos CODU 
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Gráfico – Evolução do nº de chamadas de Emergência Gráfico – Evolução média de chamadas/dia por 100.000 

habitantes 

 

2.3.2.2. Acionamento de Meios de Emergência 
 

924.746 +21% 

Nº acionamentos  
 

 

 

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de acionamentos de meios de emergência 

 

Nº de acionamentos 2008 2009 2010 2012 2012 Var. 12/11 (%) 

Ambulâncias SIV 19.716 27.691 26.649 28.506 28.953 + 2 % 

Ambulâncias SBV 133.418 127.489 120.545 126.137 140.261 + 11 % 

Ambulâncias de Postos PEM 364.100 375.509 393.646 395.191 476.984 + 21 % 

Ambulâncias de Postos Reserva 172.826 157.016 110.891 115.698 158.047 + 37 % 

Ambulâncias NINEM 35.840 34.176 31.966 34.615 31.477 - 9 % 

VMER 67.652 57.889 53.304 59.226 84.232 + 42 % 

Helicópteros
4
 776 666 1.054 1.247 1.304 + 5 % 

Mota de Emergência 2.662 2.240 1.582 2.745 3.488 + 27 % 

Total
5
 796.990 782.676 739.637 763.365 924.746 + 21 % 

 

A aumento do n.º de acionamentos de VMER está relacionado com: 

                                                           

 
4 Inclui os acionamentos dos Helicópteros do INEM e, até 2010, do Helicóptero da ANPC. 
5 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 Táctica e da VSAM. 
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 A integração nos Serviços de Urgência de 22 VMER em 2012, diminuindo a 

inoperacionalidade destes meios por falta de tripulação. 

 Diminuição da inoperacionalidade global das VMER em 25%, de 2011 para 2012. 

 Uniformização de procedimentos da escolha do meio adequado, com origem na 

implementação do CODU nacional, em Agosto de 2011. 

 Diminuição dos “falsos negativos” através do 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. 

 

2.3.3.2.1. Viatura Médica de Emergência e Reanimação - VMER 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de VMER 

 

2.3.3.2.2. Helicópteros de Emergência Médica 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Helicópteros 

 

2.3.3.2.3. Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida – SIV 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias SIV  
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2.3.3.2.4. Ambulâncias de Suporte Básico de Vida – SBV 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias SBV 

 

2.3.3.2.5. Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico6 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Ambulâncias TIP 

 

2.3.3.2.6. Motociclos de Emergência Médica 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Motos 

 

2.3.3.2.7. Postos de Emergência Médica 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos PEM 

  

                                                           

 
6
 Inclui ambulâncias RN e SAV Pediátrica 
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2.3.3.2.8. Postos Reserva 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de Postos Reserva 

 

2.3.3.2.9. NINEM 

 
Gráfico – Evolução do número de acionamentos de NINEM 

 

2.3.3. Outra Atividade CODU 

2.3.3.1. CIAV 
 

Em 2012 o CIAV realizou, em média, 2.677 consultas médicas por mês. 

 

 88+13%
 

Média diária de consultas médicas 
 

 

 

 

 

Gráfico – Evolução do número de consultas médicas no CIAV 

 

Do total das chamadas recebidas, 81% são clássicas, envolvendo a exposição a tóxicos ou a 

intoxicações já estabelecidas e as restantes dizem respeito a outras situações. 

 

Das chamadas clássicas, 26.056: 

 97% Foram referentes a pessoas. 

 3% Foram referentes a animais. 
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Das chamadas clássicas referentes a pessoas, 25.246: 

 64% Foram devido a intoxicações em adultos. 

 36% Foram devido a intoxicações em crianças. Sendo o grupo etário mais atingido o dos 1 

aos 4 anos. 

 

De referir que a maioria das chamadas, 50%, foram efetuadas por Profissionais de Saúde, Saúde 24, 

CODU. Acresce que, a mudança de procedimento relativamente à Saúde 24, em 12/2011, originou 

um aumento de contatos via esta Operadora (+31%). Quanto ao agente causal, o medicamento 

esteve na origem de 71% das chamadas. 

 

2.3.3.2. CODU Mar 
 
 
 

101+5%
 

Chamadas recebidas no CODU-Mar 

 

 

 

 
Gráfico – Evolução das chamadas recebidas no CODU Mar 
 

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

Em 2012, a maioria das ocorrências ocorreu em embarcações de pesca e carga, à semelhança do que 

sucedeu nos anos anteriores. 

 
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. 

 
Gráfico  – Ocorrências por género de doente 
 

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

 
Gráfico – Ocorrências por tipo de ocorrência                                                     Gráfico – Ocorrências por decisão do caso clínico 

 

A evacuação, por Heli e barco, foi a decisão clínica tomada em 82% das ocorrências. 

 

2.3.3.3. Proteção de Saúde a Altas Individualidades 
 

Durante o ano de 2012, O INEM foi solicitado a operacionalizar 

Dispositivos de Emergência Médica, no âmbito dos Eventos relacionados 

com a Proteção à Saúde de Altas Individualidades. 

 

2.3.3.4. CAPIC 
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2.3.3.5. Vias Verdes Pré-Hospitalares 

2.3.3.5.1. Via Verde do AVC 

 

Durante o ano de 2012, 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+1% 

Média diária de registos Via Verde do AVC 
 

 

 

 

 
Gráfico – Evolução do número de registos Via Verde do AVC 

 

2.3.3.5.2. Via Verde Coronária 

 

Em 2012, 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. 

 

2.3.3.5.3. Via Verde do Trauma 

 

Em 2012, 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). 

 

2.3.3.5.4. Via Verde da Sépsis 

 

Em 2012, 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. 
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2.4. Recursos Humanos, Materiais e Financeiros – Afectos e Previstos 

2.4.1. Recursos Humanos 

 

Os desvios em relação aos meios planeados e executados e ao nível dos recursos humanos são muito 

altos, tal como se pode verificar, na tabela seguinte: 

 

Recursos Humanos – Ano 2012 
Planeados Executados 

Desvio 
N.º Pontuação  N.º Pontuação 

Dirigentes – Direção Superior 3 60 2 40 - 33 % 

Dirigentes – Direção Intermédia 21 336 13 208 - 38 % 

Médico 19 228 6 72 - 68 % 

Técnico Superior (a) 52 624 38 456 - 27 % 

Enfermeiro 159 1.908 107 1.284 - 33 % 

Coordenador Técnico 4 36 4 36 0 % 

Assistente Técnico (b) 357 2.856 238 1.904 - 33 % 

Encarregado Operacional 2 12 2 12 0 % 

Assistente Operacional 10 50 8 40 - 20 % 

Téc. Ambulância de Emergência 961 7.688 754 6.032 - 22 % 

Aux. Telecomunicações de Emergência 31 248 23 184 - 26 % 

INEM 1.619 14.046 1.195 10.268 - 27 % 

 

(a) Inclui Técnicos Superiores, Técnicos Superiores de Saúde e Especialistas em Informática 

(b) Inclui Assistentes Técnicos, Assistentes Técnicos – TOTE e Técnicos de Informática 

 

Em 2012, ingressaram (ou regressaram) no INEM 24 trabalhadores: 6 Enfermeiros, 5 Técnicos 

Superiores, 4 Médicos, 4 Técnicos de Ambulância de Emergência, 3 Assistentes Técnicos 1 Dirigente e 

1 Técnico de Informática. 

 

E saíram do INEM 64 trabalhadores: 15 Enfermeiros, 15 Técnicos de Ambulância de Emergência, 14 

Assistentes Técnicos – TOTE, 6 Técnicos Superiores, 5 Médicos, 4 Assistentes Técnicos, 3 Dirigentes 1 

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência e 1 Assistente Operacional. 

 

Ou seja, no global o número de efetivos do INEM, de 2011 para 2012, registou uma diminuição de 40 

trabalhadores. Acentuando o elevado défice de Recursos Humanos do INEM. 
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2.4.2. Recursos Materiais 

 

Durante o ano de 2012, na sequência do Plano de Reorganização dos meios de Emergência Médica, 

procedeu à abertura de novos Meios: 

• Entrada em funcionamento de 1 VMER. 

• Entrada em funcionamento de 7 Ambulâncias SIV. 

• Entrada em funcionamento de 4 Ambulâncias SBV. 

• Entrada em funcionamento de 1 Motociclos de Emergência. 

• Celebração de 24 Protocolos para criação de Posto PEM. 

• Celebração de 34 Protocolos para criação de Posto Reserva. 

 

2.4.2.1.Veículos de Emergência Ativos – Ano 20127 

 

Ambulâncias INEM-SAE sedeadas nas Delegações Regionais 82 

Ambulâncias INEM de SBV 49 

Ambulâncias INEM de SIV 33 

Ambulâncias INEM sedeadas em entidades do SIEM 
8
 261 

Ambulâncias Pediátricas 3 

VMER 42 

Motos de emergência INEM 6 

Helicópteros INEM 6 

Total 400 

 

2.4.2.2. Viaturas Novas 

 

Em 2012 o INEM adquiriu 44 novas ambulâncias cujo equipamento permite a aplicação de medidas 

de Suporte Básico de Vida SBV. Possibilitando a implementação de 4 Ambulâncias SBV e de 24 

Postos PEM, reforçando assim a sua capacidade de intervenção e a rapidez da mesma, 

nomeadamente de SBV-DAE. 

  

                                                           

 
7 A 31/12/2012 
8 Incluem-se aqui apenas as ambulâncias propriedade do INEM cedidas a entidades (a Postos de Emergência Médica e a Postos Reserva) 
que integram o SIEM, mediante acordo de colaboração celebrado com o INEM. 
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2.4.2.3. Veículos para Situações Especiais e de Exceção – Ano 2012 

 

Meios INEM pata situações especiais e de exceção 

48 
Ambulâncias TIP 9 

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica 3 

Moto 4 x 4 4 

Ambulâncias VIP 1 

Ambulâncias 4 x 4 3 

VMER VIP 1 

VMER 4 x 4 6 

Viaturas de Intervenção em Catástrofe 4 

Viatura de suporte de logística 5 

Viaturas NRBQ 3 

Viaturas de Reboque 5 

Tratores 2 

Empilhadores 2 

 

2.4.3. Recursos Financeiros 

 

Os recursos financeiros estimados e realizados, em 2012, apresentam-se na seguinte tabela: 

Orçamento Estimado Realizado Desvio 

Funcionamento 57.991.507€ 46.557.548€ -20% 

Outros 21.826.882€ 25.697.530€ +18% 

INEM 79.818.389€ 72.255.078€ -9% 

 

Os recursos financeiros do INEM,IP 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 

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. 

 

Foi um ano, no que se refere à receita, se fez um grande esforço, junto dos devedores, para 

recuperar receita de anos anteriores e no lado da despesa, com a redução dos custos operacionais, 
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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. 

 

Com efeito, 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 (conforme se demonstra no gráfico abaixo).  

 

 

 

2.5. Apreciação, dos Utentes, aos Serviços Prestados 

 

Em 2012, a ligação entre o INEM e os Utentes / Público encontra-se patente nos seguintes dados: 

 Deram entrada 294 reclamações, sendo o prazo médio para resposta de 8 dias. 

 Foram recebidos 132 agradecimentos pelos serviços prestados. 

 Número de press-releases divulgados sobre a atividade do INEM: 32, ficando assim, 

largamente garantida a divulgação da atividade do INEM. 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: 58. 
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 Número de acessos ao site do INEM: 211.860. 

 Número de mensagens respondidas, ao público, via e-mail: 4.438. 

 Foram recebidos 686 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 foi elevada; tendo-se registado um aumento global do 

número de notícias sobre o INEM, em relação ao ano anterior: 

5.061 -13% 

Imprensa 
 

3.352 +97% 

Televisão 
 

335 +9% 

Rádio 
 

6.617 +14% 

Internet 
 

 Foram recebidos 306 pedidos de documentação / bibliografia: 42 internos e 264 externos. 

 46 Novos conteúdos vídeo foram divulgados no INEM TV. 

 Número de artigos científicos divulgados pelo INEM: 23. 

 

Ainda em relação à apreciação, dos Utentes, aos Serviços Prestados, refira-se que em Setembro de 

2012, foi dado início à realização de 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: 

 

 Grau satisfação global com o serviço prestado pelo INEM 
 

Último 
Quadrimestre de 

2012 
Amostra Excelente 

Muito 
Satisfeito 

Total 
83% 

Total 316 148 115 263 
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2.6.  Avaliação do sistema de Controlo Interno 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente de controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de controlo interno? X   SCI na AP, POCP 

1.2 É efectuada 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   Código de Ética 

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

complexidade das tarefas? 
X   

Formação Emergência 

Médica e de Carácter 

Geral 

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os dirigentes 

das unidades orgânicas? 
X   

Reuniões Internas 

Periódicas 

1.7 O serviço foi objecto de ações de auditoria e controlo externo? X   

Auditorias Externas – 

Certificações, IGF, TC, 

IGAS 

2 – Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente? X    

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3? X   91 % 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação de 

formação? 
X   96 % 

3 – Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X    

3.2 A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada? X    

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X   

Com Base no ano 

Anterior e dados do 

DEM 

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

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos estão 

claramente definidas e formalizadas? 
X    

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e dos 

padrões de qualidade mínimos? 
X   

Fluxos dos processos 

de certificação ISO 

9001 

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

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas? X    

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

4 – Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados, nomeadamente, nas 

áreas de contabilidade, gestão documental e tesouraria? 
X   Navision e SGP 

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

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

outputs dos sistemas? 
 X  Em desenvolvimento 

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   

Logins, password e 

firewall 

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

backups)?  
X   Backups da rede 

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

encriptação de dados 
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2.7. Análise das Causas de Incumprimento 

 

O QUAR INEM 2012 continha 17 indicadores. Destes apenas não foram atingidos ou superados 2: 

 

Indicador 3 – Percentagem de Postos PEM em que foi implementado o registo clínico electrónico. 

 

Este indicador não foi atingido, tendo sido implementado o registo clínico electrónico em 32 Postos 

PEM, dos 252 Postos PEM existentes (Meta = 50% e Tolerância = 5%), o que se traduz numa taxa de 

realização de 28%, ou seja, um desvio negativo de 72%. 

 

Apesar de desenvolvidos todos os esforços, para o bom desempenho desta ferramenta (que, aliás, 

entretanto foi alvo de uma revisão/remodelação), a avaliação feita deste indicador veio a 

demonstrar ineficiência desta ferramenta muito devido a má cobertura de rede (GSM/GPRS/HSDPA) 

do operador de comunicações sobre o qual o pressuposto de sucesso muito assenta. 

 

Com efeito, a aplicação informática do Registo Clinico Electrónico cujo resultado de implementação, 

deveria proporcionar ganhos potenciais e inequívocos da sua utilização, veio a revelar-se ineficiente, 

o que, na prática se traduz na impossibilidade de se efetuar o registo clinico. Foi por este motivo que 

o INEM decidiu abandonar a implementação desta ferramenta. 

 
Indicador 6 – N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados. 

 

Este indicador não foi atingido, com 2 Entidades / Centros de Formação acreditados (Meta = 6 e 

Tolerância = 2), o que se traduz numa taxa de realização de 50%, ou seja, um desvio negativo de 50%. 

 

Apesar de todos os esforços desenvolvimento para atingir a meta a que nos propusemos, apenas foi 

possível concluir 2 processo de acreditação. Refira-se que se trata de um indicador que depende de 

factores externos, designadamente alterações ocorridas nos Conselhos de Administração das 

Unidades Hospitalares, que tiveram como consequência a interrupção destes processos, bem como 

dificuldades financeiras por parte dos candidatos a entidades acreditadas para constituição da bolsa 

formativa. 
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2.8. Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho 

2.8.1. Implementação de Fluxos de Triagem Médica 

 

Em maio de 2012, foi implementado o Tetricosy ® - TElephonic TRIage and COunseling SYstem. Este 

sistema Inovador de Triagem Médica nos 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 objectividade 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. 

 

2.8.2. 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. 
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Em 2012, a Rede de DAE encontrava-se alargada a 342 Corporações de Bombeiros, reforçando-se a 

parceria estratégica com os nossos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica e 

expansão do Programa Nacional de DAE a 303 Locais de Acesso ao Público. 

 

Acresce que, em 2012, foram administrados 407 choques a cidadãos que sofreram uma paragem 

cardiorrespiratória, dos quais resultaram 72 vidas salvas. Estes aparelhos, que emitem uma 

descarga elétrica, permitiram nesses casos a recuperação dos sinais vitais dos pacientes e em 157 

outras intervenções devolveram a atividade elétrica ao coração. Os choques elétricos foram 

aplicados 297 vezes em ambulâncias de corporações de bombeiros e 110 vezes em ambulâncias do 

próprio INEM. 

 

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: 

 

 2009 2010 2011 2012 Total 

N.º de programas de DAE licenciados 1 58 64 81 213 

N.º de equipamentos de DAE 10 128 170 140 467 

N.º de espaços públicos com DAE 5 86 106 93 303 

N.º de operacionais de DAE 48 899 6.812 1.265 9.114 

      

 

2.8.3. 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. 

 



INEM |Relatório de Autoavaliação | QUAR INEM 2012 | 

 35 

Em 2012, os helicópteros do INEM foram acionados, para este fim, 3 vezes, tendo efectuado 3 

transportes. 

 

2.8.4. Gestão do Circuito do Medicamento 

 

No ano de 2012, numa óptica de redução de custos, os Serviços Farmacêuticos do INEM, 

desenvolveram 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. 

 

2.8.5. Formação em 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 de 2012, foi dado especial enfoque à ampliação da rede de centros de formação em 

Emergência Médica certificada pelo INEM. Aliás, enquanto objectivo 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. 

 

Também nesta área, o INEM tem vindo a desenvolver um ambicioso trabalho na revisão e 

reformulação de vários dos seus manuais formativos, trabalho esse que contou com a colaboração 

de diversos peritos e profissionais da emergência médica pré-hospitalar. Pretende-se com este 

trabalho disponibilizar aos formandos, que participem em ações de formação organizadas pelo INEM 

ou certificadas por este Instituto, manuais pedagógicos modernos e de acordo com o estado-da-arte. 

 

Durante o ano de 2012 foram concluídas a revisão dos seguintes manuais: 

Manuais para Médicos e 

Enfermeiros 

 Manual de Abordagem à vítima 

 Manual de Emergência Médica 

 Manual de Emergência de Trauma 

 Manual de Emergências Pediátricas e Obstétricas 

 Manual de Transporte do Doente Crítico 

 Manual de Situação de Exceção 
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Manuais para Tripulante de 

Ambulância de Socorro e 

Tripulante de Ambulância 

de Transporte 

 Manual de Abordagem à vítima (manual TAS/TAT) 

 Manual de Normas, Emergências Pediátricas e Obstétricas 

 Manual de Emergências Médicas 

 Manual de Emergências de Trauma 

 Manual de Situação de Exceção (manual TAS) 

 Manual do tripulante de ambulância (manual TAT) 

Manuais "Transversais" a 
Vários Níveis de Formação 

 Manual de Suporte Básico de Vida (SBV) 

 Manual de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa 

 Manual de Técnicas de Extração e Imobilização de Vítimas de Trauma 

 

2.8.6. Formação Financiada 

 

Em 2012, tal como em anos anteriores o INEM recorreu a financiamento comunitário ao Programa 

Operacional do Potencial Humano (POPH) para financiamento da formação. No entanto, para este 

ano, foi alargado o âmbito das ações, passado o financiamento não só a ser solicitado para asas suas 

ações na área da emergência médica, mas também na área da Qualidade e auditoria e Informática. 

 

2.8.7. Acreditação do Programa de Formação em SBV e DAE 

 

Durante o ano de 2012, foram analisadas várias candidaturas de entidades que solicitaram 

acreditação para proporcionar formação em emergência medica. Tendo sido elaborados 12 

pareceres positivos. 

 

2.8.8. Registo Clínico Electrónico - Mobile Clinic 

 

O «Mobile Clinic» é uma aplicação informática de registo clinico electrónico, que permite aos 

técnicos de ambulância de emergência receber diretamente, num portátil, os dados enviados pela 

central de emergência (CODU) sobre o evento a que têm que se deslocar. 

 

A grande vantagem do «Mobile Clinic» é o da redução do tempo necessário para ter acesso aos 

dados da ocorrência, uma vez que os técnicos ficam com um «saldo» temporal para chegar à vítima. 

Esta aplicação permite: 

 A passagem automática da informação recolhida no CODU para os meios no terreno e a sua 

atualização constante. 

 O registo clínico do incidente e efectuado no local de forma electrónica e automatizada com 

a futura integração dos dados enviados por vários devices (ex. desfibrilhador). 

 O envio automático da informação recolhida no local para o Hospital de destino de forma 

electrónica, evitando assim a circulação de papel. 
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 Possibilidade de anexar toda a informação do evento (Ficha Clínica e dados de outros 

devices) de forma electrónica a ficha CODU. 

 A interligação com o Navigator para a transmissão dos dados recolhidos por este (status) 

para a aplicação de Atendimento e Despacho. 

 

Em 2011, o INEM colocou em todos os meios do INEM o Registo clínico electrónico – Mobile Clinic e 

do sistema de apoio à navegação - Navigator INEM. 

 

Em 2012, o sistema começou a ser alargado aos Postos de Emergência Médica, tendo sido 

implementado em 32 Postos PEM. 

 

2.8.9. Qualidade 

 

Em 2012, O INEM obteve a Acreditação dos CODU e Meios, segundo o Modelo Nacional e Oficial de 

Acreditação de unidades de saúde que se baseia no modelo da Agencia da Calidad Sanitaria da 

Andalucía (ACSA) e assenta no conceito de auditoria interpares, apoiando-se numa metodologia de 

autoavaliação que fomenta o trabalho em equipa e a partilha do conhecimento. Apontam-se como 

resultados deste processo: 

 Optimização dos processos / Construção de processos assistenciais. 

 Publicação e Implementação de várias normas e procedimento, entre eles, Carta de Direitos 

e Deveres do Utente, Norma do direito ao acompanhamento em ambulância, Procedimento 

para a substituição da tomada de decisão do utente + Declaração de consentimento 

informado para projetos de investigação, Portal do cidadão, Questionário de satisfação do 

utente, Fluxo de triagem para violência doméstica, negligência, maus-tratos. 

 Implementação de plataforma para notificação de eventos adversos. 

 Auditorias aos meios e CODU 

 

Ainda em 2012, iniciou-se o processo da certificação ISO 9001 do Programa Nacional Desfibrilhação 

Automática Externa. Foi realizada a auditoria externa pela Associação Portuguesa de Certificação 

(APCER) e foi confirmado a extensão para o Programa Nacional. 

 

Nesta matéria, foi, ainda, confirmado oficialmente, pela APCER, que o INEM mantem a Certificação 

ISO 9001 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. 
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Durante o ano de 2012, estabeleceu-se o Sistema de Gestão Integrado Qualidade, Ambiente e 

Segurança (SGIQAS), com a definição da Política Integrada: Qualidade Ambiente e Segurança e 

revisão dos objectivos da Qualidade, documentados numa nova revisão do Manual do SGIQAS. 

 

Foi dado cumprimento ao Programa de Auditorias do INEM 2012, com as auditorias 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 aspectos Ambientais. 

 

2.8.10. Reconhecimento Externo 

 

De referir que o desempenho em 2012 é corroborado pela avaliação externa feita ao INEM, por 

entidades idóneas, que, ao longo do ano manifestaram o seu reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido: 

 A atribuição da Medalha de Serviços Distintos, Grau “Ouro”, concedida pelo Ministro da 

Saúde. 

 Prémio Kaizen Lean 2011, com o projeto “CODU Nacional”, como exemplo de boas práticas 

no âmbito da categoria da Excelência no Sistema de Melhoria Contínua. 

 1º Prémio Hospital do Futuro 2011/2012, com o Projeto “Programa de Desfibrilhação 

Automática Externa”, na categoria da Acessibilidade. 

 Obtenção da Acreditação: Certificação de Qualidade de Nível Avançado atribuído pelo 

Comité de Certificação da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), da Consejeria de 

Salud y Bienestar Social. 

 Louvor Público, pelos serviços prestados a todos os que integraram a missão do INEM em 

Timor, relevando as suas qualidades de caráter, lealdade, responsabilidade, abnegação, 

espírito de sacrifício e sentido de missão. 

 

Em 2011 o INEM já tinha igualmente sido agraciado com os seguintes reconhecimentos externos: 

 1.º Prémio Nacional de Boas Práticas em Saúde com o Projeto de “Desfibrilhação 

Automática Externa”, no âmbito da acessibilidade e equidade, da segurança, da efetividade 

e da eficiência, e da inovação. 

 3º Lugar do Prémio Hospital de Futuro com o projeto “Qualificar para Salvar - Certificação 

pela norma ISSO 9001 do Departamento de Formação em Emergência Médica e dos 

Centros de Formação do INEM”, na categoria “Qualidade em Saúde - Acreditação”  
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2.9. Dirigentes Intermédios Autoavaliação dos Serviços 

 

Os dirigentes intermédios foram implicados no processo de Avaliação referente ao ano 2012, tendo 

sido elaborados QUAR Sectoriais de todas as Unidades Orgânicas do INEM, atendendo à lógica de 

atuação integrada de desdobramento dos objectivos inscritos no QUAR das Instituições para os das 

Unidades Orgânicas e seguidamente para os contributos individuais. 

 

Assim, foram contratualizados internamente objectivos / indicadores e responsabilidades com todas 

as Unidades / Dirigentes. 

 

Cientes de que a “força” ou a “fraqueza” de cada Serviço pode condicionar de forma decisiva, 

positivamente ou negativamente, a execução dos objectivos da Instituição e de que a comparação de 

resultados pode ser uma mais valia, foram monitorizados os QUAR Sectoriais de forma paralela ao 

QUAR do INEM. 
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3.Balanço Social 

 

A 31 de Dezembro de 2012, o número de efetivos, a contabilizar no Balanço Social, totalizava 1.317, 

dos quais 122 em regime de prestação de serviços. O que representa uma diminuição de 31 

elementos face ao ano anterior. 

 

3.1. Distribuição por Tipo de Vínculo 

 

Cerca de 87% dos efetivos do INEM tem um contrato em Funções 
Públicas. 
 
 

 

 

1.317 -2%
 

Total de Efetivos em 2012 
 

 

 
 

Gráfico – Nº de efetivos por tipo de vínculo 

 

Os prestadores de serviços têm um peso de 8% no total de efetivos. Encontram-se neste regime 122 

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. 

 
 

 
Gráfico – Evolução dos efetivos INEM 
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3.2. Estrutura Profissional 

 

O INEM possui uma estrutura organizacional complexa, que inclui recursos humanos com 

conhecimentos técnicos diferenciados e treino específico adequado às respectivas áreas funcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico – efetivos por área profissional 
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3.3. Distribuição Geográfica 

 

No final de 2012, os efetivos encontravam-se repartidos pelos Serviços Centrais e pelas Delegações 

Regionais, da seguinte forma: 

 

Gráfico – Distribuição dos efetivos por tipo de serviços 

 

Face ao anterior, a percentagem de recursos humanos afectos às quatro Delegações Regionais 

manteve-se. 

 

Delegação Regional 2007 2008 20009 2010 2011 2012 
Var. 12/11 

(%) 

Norte 348 424 445 485 446 429 - 4 % 

Centro 179 237 275 286 315 290 - 8 % 

Sul-Lisboa 335 338 364 370 347 352 + 1 % 

Sul-Faro 54 70 110 112 129 113 - 12 % 

 

1.184- 4% 

Efetivos nas Delegações Regionais em 2012  
 

A Delegação Regional do Norte apresenta em 2012 o maior nº de efetivos, correspondem a 36% do 

total de profissionais em funções nos serviços desconcentrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico – Distribuição dos efetivos pelos serviços regionais 
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3.4. Estrutura Habilitacional 

 

Em 2012, o nº de profissionais com 12 ou mais anos de escolaridade representa cerca de 91,3% do 

total de efetivos. 

 

91,3%+ 2,4% 

Efetivos com 12 ou mais anos de escolaridade 
 

 

Gráfico – Efetivos por nível habilitacional 

 

3.5. Distribuição por Sexo 

 

Em 2012, a percentagem de profissionais do sexo masculino aumentou face ao ano anterior. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Homens 659 724 774 795 787 

Mulheres 521 578 587 553 530 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico – Efetivos por sexo 
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3.6. Estrutura Etária 

 

O INEM, conta com uma equipa jovem, sendo a faixa etária com maior concentração de efetivos 

(58%) a que se situa entre os 20 e os 34 anos. 

Cerca de 78% dos efetivos têm idade inferior a 39 anos e apenas 7% têm idade superior a 50 anos. 

 

 

Gráfico – Efetivos por estrutura etária 
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4.Publicidade Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2012, o INEM não realizou qualquer ação de publicidade institucional. 

  

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25/06, com o objectivo 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. 
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5.Avaliação Final 

5.1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados 

 

 

 

 

  

40%

45%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

1

% de ambulâncias SIV e SBV com tempo de resposta , 

desde o accionamento à chegada ao local, em tempo 

inferior ou igual a 19 minutos.

n.d. n.d. n.d. n.d. 75 10 95 35% 12 82,6 100% Atingiu

2

% de ambulâncias SBV com tempo de resposta , desde o 

accionamento à chegada ao local, em tempo inferior ou 

igual a 15 minutos, em situações graves.

n.d. n.d. n.d. n.d. 75 10 95 35% 12 74,5 100% Atingiu

3
% de Postos PEM em que foi implementado o registo 

clinico eletrónico.
n.d. n.d. n.d. n.d. 50 5 75 30% 12 12,7 28% Não atingiu

10%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

4
Elaboração do processo de monitotização de 

transferência de chamadas interinstitucionais (mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 10 0 9 100% 12 9 125% Superou

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

Quadro de Avaliação e responsabilização (QUAR) - SIADAP 1 - Ministério da Saúde

Eficácia

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

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

Objectivos Estratégicos

Objectivos Operacionais

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

INDICADORES

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

DESIGNAÇÃO

ANO:2012

Ministério da Saúde

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

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

INDICADORES

45%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

5 N.º de produtos pedagógicos acreditados. n.d. n.d. n.d. n.d. 4 2 8 35% 12 12 135% Superou

6 N.º de Entidades / Centros de Formação acreditados. n.d. n.d. n.d. n.d. 6 2 10 35% 12 2 50% Não atingiu

7 N.º de formandos certificados. n.d. n.d. n.d. n.d. 700 100 1.000 30% 12 5.600 135% Superou

30%

50%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

8
N.º de Meios integrados, de novo, em Serviços de 

Urgência.
n.d. n.d. n.d. n.d. 15 4 28 50% 12 35 135% Superou

9
N.º transportes secundários (inter-hospitalares) de 

doentes criticos.
n.d. n.d. n.d. n.d. 1.500 500 3.000 50% 12 3.739 135% Superou

50%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

10 % de redução de custos com horas extraordinárias. n.d. n.d. n.d. 24 15 5 40 50% 12 41,92 127% Superou

11
Obter um resultados operacional tendencialmente nulo 

(Unidade - euros)
n.d. n.d. n.d. n.d. 0 500.000 2.500.000 50% 12 2.396.468 124% Superou

30%

60%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

12
Obter Acreditação dos Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes e dos Meios INEM (mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 10 1 7 40% 12 10 100% Atingiu

13

N.º de fases concluídas no processo de Certificação ISO 

9001 do Programa Nacional de DAE (nº total de 

fases=5)

n.d. n.d. n.d. n.d. 3 0 5 30% 12 5 125% Superou

14

% de implementação das medidas correctivas das não 

conformidades, que surjam no âmbito das 

certificações do INEM.

n.d. n.d. n.d. n.d. 90 5 100 30% 12 88 100% Atingiu

25%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

15
% de respostas às reclamações no prazo de 15 dias 

úteis.
n.d. n.d. n.d. 92,42 90 5 100 70% 12 93,88 100% Atingiu

16
Criar um portal / painel de indicadores periodicos da 

actividade do INEM a disponibilizar aos utentes. (Mês)
n.d. n.d. n.d. n.d. 6 1 3 30% 12 3 125% Superou

15%

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Mês Análise Resultado Taxa de Realização Classificação

17
% de trabalhadores do INEM que frequentaram acções 

de formação (objectivo: atingir os 100% até 2013)
n.d. n.d. n.d. 70,44 85 5 95 100% 12 96,07 128% Superou

PLANEADO % EXECUTADO

PLANEADO % EXECUTADO

63%

INDICADORES

Eficiência

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

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

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

68%

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

OP2: Melhorar a articulação entre a Linha de Saúde 24 e a Linha de Emergência INEM. (OE2) 10% 13%
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OP4: Estabelecimento de novas parcerias para gestão Optimizada de Recursos. (OE2 )
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40% 38%

INDICADORES

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL 110%
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15% 19%
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NOTA EXPLICATIVA
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5.2. 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 objectivos estratégicos e operacionais, os indicadores de desempenho e 

respectivas 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 objectivos, a identificação dos desvios e as suas causas com a consequente 

avaliação. 

 

Assim, tendo em conta: 

 A taxa máxima de realização de objectivos e indicadores, de 135%, de acordo com o 

comunicado do Secretário de Estado da Administração Pública, a avaliação final apurada do 

QUAR INEM 2012, situou-se nos 110%. 

 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. 

 

Esta avaliação tem em linha de conta por um lado, a apreciação quantitativa, onde se releva, num 

total de 8 objectivos operacionais, a superação 6 e o não cumprimento de 1. 

 

Este resultado foi obtido através da superação de 10 dos indicadores (59%), o cumprimento de 5 

(29%) e o não cumprimento de 2 indicadores (12%), definidos no QUAR INEM 2012. 
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45% 47%
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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 2012. Com efeito, durante o ano de 2012, 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 110%, 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 objectivos mais relevantes e faz uma autoavaliação bastante positiva 

do seu desempenho em 2012. 

 

Este entendimento é corroborado pela avaliação externa feita ao INEM ao longo do ano de 2012, por 

entidades idóneas, conforme já mencionadas no ponto 2.8.10., do presente relatório. 
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6.Conclusões 

 

O atual Conselho Diretivo do INEM, em funções desde outubro de 2010, deu início, desde essa data, 

a um conjunto de novos projetos. Durante o ano de 2011 e 2012 foram desenvolvidas várias 

atividades conducentes à concretização dos objectivos traçados, à melhoria contínua da atividade 

operacional do INEM e à implementação de novos projetos. 

 

Decorridos dois anos em funções o atual Conselho Diretivo do INEM está ciente do caminho 

percorrido mas também dos obstáculos futuros que é necessário enfrentar, num tempo de contínuos 

constrangimentos e crescentes dificuldades. 

Ainda que inscrito numa conjuntura reconhecidamente muito difícil, o INEM faz um balanço positivo.   

 

O presente Relatório de Atividades, evidencia o empenho ativo na prossecução dos objectivos 

definidos e dos projetos implementados apresentando um conjunto de informações e indicadores 

comprovativos do saldo positivo da atividade desenvolvida. 

 

Apresenta-se, de seguida, um resumo das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2012 e 

relatadas ao longo do presente relatório: 

 

 Alteração do procedimento de triagem médica, criando e implementando algoritmos 

médicos de apoio à decisão - TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling System. 

 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. 

 Alargamento do Sistema de Transporte de Recém-Nascidos de Alto Risco às crianças até 18 

anos. 

 Concretização do Plano de Reorganização de Meios planeado para de 2012, com a abertura 

de 25 novas unidades de emergência médica a nível nacional. 

 Parceria com o Ministério da Administração Interna para Partilha de Helicópteros. 

 A obtenção da Acreditação do CODU e Meios, pelo Comité de Certificação da Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA). 

 A obtenção da Certificação ISO 9001 do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática 

Externa (PNDAE). 
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 Expansão da capacidade formativa na vertente da Emergência Médica através da acreditação 

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

Externa. 

 Publicação, em Diário da República, de três despachos que vieram regulamentar a atividade 

do INEM: 

• Despacho: 13794/2012 de 24/10, que define as Ambulâncias de Emergência Médica, 

Motociclos de Emergência Médica e Ambulâncias de Socorro, nomeadamente no que 

respeita à sua dispersão geográfica, a sua tripulação, competências e relação com a rede 

de serviços de urgência. 

• Despacho: 14041/2012 de 29/10, que define a Atividade do Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes, os seus recursos humanos, competências, bem como articulação com 

outros intervenientes do SIEM. 

• Despacho: 16401/2012 de 26/12, que define as competências dos Técnicos de 

Ambulância de Emergência. 

  



INEM |Relatório de Autoavaliação | QUAR INEM 2012 | 

 51 

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 

 



GPCG – Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 

 
 

 


