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ESCLARECIMENTO DO INEM: VIGÍLIA EM ESPINHO 
CONTRA FECHO DA AMBULÂNCIA DO INEM 

Na sequência da Vigília agendada para hoje, em Espinho, contra a “extinção do serviço 

prestado pela Ambulância de Emergência Médica (AEM) do Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM) afeta ao concelho”, o Instituto vem prestar os seguintes esclarecimentos: 

  

Com o objetivo de aumentar a eficácia na gestão da emergência médica pré-hospitalar, 

responsabilidade do INEM, o Instituto considera que a garantia de prestação de socorro no 

concelho de Espinho passará por aumentar a capacidade de resposta dos seus parceiros 

Bombeiros. Neste sentido, o INEM deslocará a sua Ambulância própria para a Corporação de 

Bombeiros Voluntários (BV) do Concelho de Espinho, através do estabelecimento de um 

Protocolo de colaboração para criação de um novo Posto de Emergência Médica (PEM). A 

constituição de Postos de Emergência Médica do INEM em Corporações de Bombeiros assume-

se como um recurso muito valioso na prestação de cuidados de emergência médica à 

população.  

  

O INEM deixa assim a garantia que a Ambulância operada diretamente pelo INEM será apenas 

substituída pela ambulância que o INEM colocará nos Bombeiros do Concelho de Espinho, num 

processo que ocorrerá em simultâneo. Na prática, o concelho terá sempre disponível uma 

ambulância do INEM, a funcionar 24 horas por dia,  mas a sua operação transitará do INEM para 

a Corporação de Bombeiros do Concelho, entidade com capacidade instalada e com recursos 
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humanos com a devida formação para responder à totalidade das ocorrências no âmbito da 

emergência pré-hospitalar e que assim verá reforçada a sua capacidade de intervenção. 

  

O INEM considera ainda importante afirmar que é possível manter uma resposta local de 

inquestionável qualidade com a colaboração dos parceiros do Sistema Integrado de 

Emergência Médica (SIEM) uma vez que este é um sistema que funciona em “rede” de 

complementaridades entre os vários meios de emergência médica ao serviço da população. O 

INEM recorda, mais uma vez, que o SIEM, ou seja o sistema que dá resposta às necessidades do 

cidadão em casos de acidente ou doença súbita, é composto por um conjunto muito alargado 

de meios de emergência, encontrando-se ao serviço do cidadão, atualmente, um total de 623 

meios de emergência: 

  

56 Ambulâncias de Emergência Médica 

316 Ambulâncias do INEM em Corporações de Bombeiros (Protocolo - Postos PEM) 

155 Ambulâncias de Corporações de Bombeiros ou Delegações da CVP que o INEM utiliza para 

resposta a emergências médicas (Protocolo – Postos Reserva) 

8 Motociclos de Emergência Médica  

39 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida 

44 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação 

5 Helicópteros de Emergência Médica  

  

O INEM recorda ainda que anunciou recentemente a abertura, até ao final de 2017, de mais 20 

Ambulâncias em Corporações de Bombeiros, completando assim a cobertura de todos os 

concelhos do país com uma Ambulância do INEM, e a abertura de mais 4 Ambulâncias em 

concelhos onde já existe Ambulância INEM mas considera-se importante reforçar a capacidade 

de resposta. O INEM anunciou ainda um plano para renovação da sua frota a 5 anos que prevê 

a renovação, ainda em 2017, de 41 Ambulâncias.  

O investimento estimado, a realizar pelo INEM durante 2017, é de 3,5 milhões de euros. 

  

Assim, o INEM possibilitará em 2017 que 24 novas ambulâncias entrem ao serviço, bem como a 

substituição de 41, num total de 65 novos meios.  

  

Os reajustamentos em curso ao dispositivo de emergência médica do nosso país têm, assim, um 

único objetivo: assegurar uma melhor capacidade de resposta a situações de emergência 

médica pré-hospitalar num sistema que por si só, e como explicado, é redundante, 

complementar e robusto. 
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É e será sempre preocupação fundamental do INEM assegurar que a resposta do Sistema 

Integrado de Emergência Médica é equitativa, uniforme e de qualidade para todos os cidadãos 

residentes em território continental.  

 

 
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, 17 de abril de 2017 
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