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1. INTRODUÇÃO 

 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, o Instituto Nacional de Emergência 

Médica, I. P. (INEM) tem como atribuições, entre outras, a definição, planeamento, coordenação e 

a certificação da formação em emergência médica dos elementos do Sistema Integrado de 

Emergência Médica (SIEM), incluindo dos estabelecimentos, instituições e serviços do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS).  

Nos termos definidos pelos Estatutos aprovados pela Portaria nº 158/2012, de 22 de maio, compete 

ao Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) assegurar a formação dos 

elementos do SIEM nas suas componentes técnicas de emergência e de socorro, definir as 

estratégias de formação e acreditar entidades externas ao INEM por forma a habilitá-las a proceder 

à realização de ações de formação, atividade necessariamente monitorizada no âmbito da 

Qualidade.  

O objetivo deste Regulamento consiste na divulgação das normas reguladoras do processo de 

acreditação na área da formação em emergência médica. 

 

2. CANDIDATURA 

 
A entidade que pretenda candidatar-se à acreditação pelo INEM deve iniciar o respetivo processo 

mediante a solicitação do agendamento de uma reunião com o Gabinete de Certificação e 

Acreditação (GCA) do DFEM, via correio eletrónico para o endereço formacao.acreditada@inem.pt  

O processo de candidatura é desenvolvido, exclusivamente, através da submissão da 

informação/documentação na plataforma informática específica para este efeito, acessível através 

do link http://acreditacao.inem.pt/  

A inserção dos elementos e documentação na mencionada plataforma é da exclusiva 

responsabilidade da entidade candidata. 

 

3. ACREDITAÇÃO 

 
3.1. Acesso à Acreditação 

Independentemente da sua dimensão, natureza ou tipo, o sistema de acreditação do INEM é 

acessível a qualquer entidade que cumpra os critérios especificamente exigíveis. 

 
3.2. Âmbito da Acreditação 

O âmbito da acreditação de entidades formadoras abrange a totalidade da formação na área da 

emergência médica. 

Compete a cada entidade definir e comunicar o âmbito de acreditação a que se pretende candidatar, 

de acordo com as regras estabelecidas para as valências formativas candidatáveis. A entidade pode 

candidatar-se a mais do que um âmbito/valência.  

mailto:formacao.acreditada@inem.pt
http://acreditacao.inem.pt/
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O âmbito da acreditação inclui também os locais onde serão desenvolvidas as atividades formativas 

e que devem ser alvo de especificação clara no processo de candidatura, nomeadamente, para 

efeitos de realização das auditorias de acompanhamento formativo que o GCA entenda oportunas.  

 

Após reunião prévia, o processo de acreditação desenvolve-se em 3 fases distintas, de acordo com 

a seguinte sequência: 

 
3.3. Pré-Registo 

Ao aceder ao site http://acreditacao.inem.pt/ pode a entidade iniciar o seu processo de candidatura 

através da inserção das informações solicitadas na área do “pré-registo”. 

Após submissão e validação das informações solicitadas, ser-lhe-ão disponibilizados para o 

endereço identificado pela entidade, os códigos de acesso ao sistema. 

Se decorrido o período de um ano após atribuição/receção dos códigos de acesso à plataforma, a 

entidade não tiver concluído o processo de acreditação, mediante uma análise casuística e 

fundamentada a efetuar pelo GCA, o registo e acessos poderão ser arquivados e considerados sem 

efeito. 

Qualquer pré-registo efetuado sem a realização prévia de reunião com o GCA, fica pendente na 

plataforma pelo período máximo de 180 dias. Findo este prazo e com exceção da não realização da 

reunião por motivos imputáveis ao INEM, o pré-registo é eliminado da plataforma. 

 
3.4. Inserção de Dados e Valência(S) 

Ao introduzir os códigos de acesso na “área reservada”, fica a entidade habilitada a inserir os dados 

e os comprovativos solicitados, de acordo com o Dossier de Acreditação (DA) específico para a 

valência em causa. Todos os documentos a inserir devem estar em formato pdf. 

Deverá iniciar esta fase com um clik no botão “modificar” e seguir as orientações fornecidas. 

Ser-lhe-ão solicitadas as seguintes informações e/ou comprovativos: 

 
I. Dados da entidade 

i. Situação financeira 

o Comprovativos da situação regularizada perante a Segurança Social e Finanças.  

 
ii. Responsável pedagógico da entidade 

o Curriculum Vitae – resumido (no máximo 6 páginas); 

o Certificado de habilitações (12º ano de escolaridade ou superior); 

o Declaração de experiência em gestão e/ou coordenação de formação (emitida há menos 

de 2 anos) ou certificado comprovativo de formação em gestão de formação. 

 
II. Locais de formação 

Devem ser identificados os locais onde a entidade exerce ou irá exercer a sua atividade 

formativa e administrativa. 

 
 

http://acreditacao.inem.pt/
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III. Formadores 

A inserção dos formadores é iniciada pela correta introdução do seu número de identificação 

civil (apenas os algarismos do Bilhete de Identidade – BI, ou do Cartão de Cidadão - CC).  

Cada formador só pode estar inserido, no máximo, em cinco entidades. 

Clicando em “Validar número de identificação”, pode acontecer que o elemento que esteja 

a ser inserido, já esteja registado na plataforma como formador. Neste caso, basta carregar 

em “aqui” para visualizar o seu nome e prosseguir com a introdução dos seguintes 

comprovativos: 

 Curriculum Vitae – resumido (no máximo 6 páginas); 

 Certificado de habilitações (12º ano de escolaridade ou superior); 

 Certificado de Aptidão Profissional/Certificado de Competência Profissional1; 

 Declaração de consentimento (modelo obrigatório, disponibilizado no site do 

INEM), devidamente assinada e acompanhada de cópia do respetivo BI/CC. 

 
Após guardar os dados inseridos, poderá a entidade selecionar a(s) valência(s) à(s) qual(is) 

pretende candidatar-se. 

 
IV. Valências 

Selecionada(s) a(s) valência(s) pretendida(s), surgem diversos campos de preenchimento 

obrigatório no local identificado como “Informação complementar”.  

Se a entidade pretender seguir a metodologia formativa European Resuscitation Council 

(ECR) ou Americam Heart Association (AHA), terá que selecionar a opção correspondente e 

inserir os documentos solicitados. 

No caso da valência “Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa”, deverá 

ainda ser identificado o Responsável Médico, mediante a inserção dos seguintes 

documentos: 

 Curriculum Vitae – resumido (no máximo 6 páginas); 

 Cédula profissional válida/ativa; 

 Comprovativo da experiência relevante em medicina de emergência ou de urgência, 

em cuidados intensivos ou em cardiologia2, demonstrada através de declaração 

emitida pela entidade onde presta ou prestou o serviço (emitida há menos de dois 

anos). 

Ao Responsável Médico compete assegurar o controlo da prática de atos de Desfibrilhação 

Automática Externa, de acordo com o previsto na legislação em vigor.  

 
Concluída esta inserção, deverá a entidade clicar na opção “guardar” para que, automaticamente, 

os documentos sejam submetidos ao GCA para validação.  

Só após esta validação, poderá a entidade passar à fase seguinte. 

                                                 

1 Estão dispensados da apresentação deste documento os elementos que se enquadrem no ponto 2 do Art.º 2º da Portaria nº 214/2011, de 30 de 

maio, ou em situações especificamente previstas em protocolos celebrados com o INEM. 
 
2 De acordo com o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 188/2009, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 184/2012, de 08 de agosto. 
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3.5. Associação de Formadores 

Os formadores validados na fase anterior poderão ser associados à(s) valência(s) pretendida(s). 

Para tal, deve ser anexado o comprovativo de formador da competência respetiva. 

No final desta fase, deve a entidade submeter a candidatura ao GCA, selecionando o item “enviar 

para apreciação”.  

 

3.6. Regularização dos Custos Inerentes   

Caso estejam reunidos todos os requisitos obrigatórios e cumpridas as regras pré definidas, será 

solicitada à entidade a liquidação do valor correspondente à(s) valência(s) submetida(s), de acordo 

com o preçário em vigor.  

 

3.7. Certificado  

O Certificado de Entidade Acreditada (EA) é emitido às entidades que cumpram todos os requisitos 

legalmente exigíveis e é válido por um período de cinco anos.  

O INEM publica periodicamente a listagem atualizada das entidades acreditadas e respetivas 

valências. 

No caso de se verificar a perda da acreditação em qualquer valência, o respetivo certificado caduca 

automaticamente.  

 

3.8. Alterações  

A qualquer momento, a entidade pode solicitar alterações à validade conferida em sede de 

candidatura, nomeadamente, no que diz respeito a: 

 Inserção, associação ou remoção de formadores na(s) bolsa(s) formativa(s); 

 Pessoa de contacto; 

 Responsável pedagógico da entidade; 

 Responsável médico da entidade (quando aplicável); 

 Modelo de certificado da valência; 

 Morada fiscal e/ou locais de formação. 

Em qualquer dos casos, as alterações propostas só serão consideradas válidas após o deferimento 

do GCA.  

 

4. AUDITORIAS 

 
Para verificação dos requisitos preconizados no processo de acreditação de entidades, o GCA 

poderá promover a realização de auditorias, com ou sem aviso prévio.  

Estas auditorias podem ser presenciais, realizando-se no local onde decorre a formação ou 

documentais através de análise dos documentos de um dossier técnico pedagógico selecionado 

para este efeito.  

Em ambos os casos é redigido um relatório de auditoria onde são identificadas as situações de maior 

relevo tais como pontos fortes, oportunidades de melhoria, não conformidades registadas e/ou 

outros dados considerados pertinentes.   
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5. SUSPENSÃO DA ACREDITAÇÃO 

 
As EA que, por qualquer meio, possam comprometer a imagem e/ou as normas instituídas pelo 

INEM relativamente ao processo de acreditação ou que, por qualquer forma, promovam ou 

protagonizem atos passíveis de constituir ilícito criminal, designadamente, no âmbito da atividade 

formativa para a qual foram acreditadas, ficam sujeitas a suspensão da respetiva acreditação sem 

prejuízo da responsabilidade civil e/ou criminal inerente. 

O período de suspensão aplicado é, no mínimo, de 30 dias e pode prolongar-se até ao limite máximo 

de 120 dias. 

A notificação da decisão de suspensão da acreditação é efetuada nos termos previstos no Código 

de Procedimento Administrativo sem prejuízo de também poder sê-lo através da plataforma. 

A suspensão da acreditação implica a inibição do uso, em qualquer documento, do logotipo do 

INEM, do símbolo e do número de EA e o necessário adiamento de todas as ações de formação, a 

decorrer ou agendadas, até completa regularização da situação. 

A suspensão da acreditação pode também ser resultado de uma auditoria caso sejam identificadas 

Não Conformidades (NC) no cumprimento dos requisitos obrigatórios. Neste caso, o GCA notificará 

a EA através da plataforma e/ou correio eletrónico, dando-lhe conhecimento do respetivo relatório 

de auditoria. 

 
São consideradas NC, designadamente, as seguintes situações: 

 Alteração do responsável pedagógico e/ou médico (quando aplicável) sem validação prévia 

do GCA; 

 Inadequação das instalações de acordo com o estabelecido em dossier de acreditação; 

 Inadequação dos recursos materiais de acordo com o estabelecido em dossier de 

acreditação; 

 Formação realizada por elementos que não pertençam à bolsa formativa da entidade; 

 Formação realizada com rácio formador/grupo de formandos que não cumpra o pré-

definido na memória descritiva (MD) da valência em causa; 

 Alteração dos conteúdos e/ou estrutura dos programas e/ou carga horária dos respetivos 

produtos pedagógicos;  

 Não utilização do material pedagógico, de cariz obrigatório, fornecido pelo INEM, em sede 

de acreditação; 

 Inexistência de dossier pedagógico associado a cada ação de formação realizada; 

 Utilização de modelo de certificado diferente do que foi submetido em processo de 

candidatura. 

 
Após ser notificada das NC detetadas, a entidade dispõe de um prazo máximo de 30 dias para 

participar ao GCA, por qualquer meio escrito, o plano de correção contendo as ações que se propõe 

implementar para ultrapassar a(s) NC identificada(s) e os respetivos prazos para execução.  

Nos 15 dias subsequentes, o GCA analisará o plano de correção de NC e as ações propostas, 

verificando se são suficientes e/ou adequadas e informando a entidade das eventuais alterações 

necessárias. 
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O GCA poderá promover a verificação da implementação do plano de correções de NC, por qualquer 

meio ao seu dispor. 

Caso seja verificado que o plano validado não foi implementado pela EA na sua totalidade, a 

entidade será notificada através da plataforma e/ou correio eletrónico da suspensão da acreditação. 

Se durante o período de suspensão da acreditação, as NC identificadas não forem regularizadas, a 

entidade perde automaticamente a acreditação. 

Durante o período de suspensão, a EA não pode exercer qualquer atividade formativa no âmbito da 

acreditação. Caso o faça, esta não será reconhecida pelo INEM e implica a perda imediata da 

acreditação. 

 

6. PERDA DA ACREDITAÇÃO 

 
A perda imediata da acreditação aplica-se nos seguintes casos:  

 Deteção de factos passíveis de constituir ilícito criminal; 

 Realização de formação enquanto entidade suspensa; 

 Repetição da mesma NC em três relatórios de auditoria; 

 Não regularização das situações que determinaram a suspensão da acreditação; 

 Incumprimento do número mínimo de ações estipuladas em DA – aplicável por valência. 

 
A perda da acreditação implica necessariamente: 

 A caducidade do(s) certificado(s) de EA com efeitos imediatos; 

 O cancelamento de todas as ações de formação a decorrer ou agendadas pela entidade no 

âmbito da acreditação; 

 A inibição da entidade, por um período de 365 dias (contados a partir do dia da perda de 

acreditação), em submeter nova candidatura ao processo de acreditação;  

 A inibição da entidade por um período de 120 dias (contados a partir do dia da perda de 

acreditação à valência respetiva) em submeter nova candidatura ao processo de 

acreditação nas situações em que o motivo da perda de acreditação seja a não realização 

do número mínimo de ações definido em dossier de acreditação. 

A perda da acreditação inibe a entidade de usar o logotipo do INEM, o símbolo e o(s) número(s) de 

entidade acreditada em qualquer documento e implica a caducidade automática da validade do(s) 

certificado(s) de EA.  

A notificação da perda de acreditação é efetuada nos termos previstos no Código de Procedimento 

Administrativo, sem prejuízo de também poder sê-lo através da plataforma. 

 

 

7. RENOVAÇÃO DA ACREDITAÇÃO 

 
Após cinco anos de acreditação, a entidade pode renovar a acreditação mediante solicitação 

endereçada ao GCA até 60 dias antes do termo do prazo da validade da respetiva acreditação.  
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Sujeitando-se às normas em vigor à data da renovação, deverá a entidade proceder à atualização 

de alguns registos e documentos necessários à regularização do processo em conformidade, 

nomeadamente: 

 Comprovativos da situação regularizada perante a Segurança Social e Finanças; 

 Cédula profissional válida/ativa e comprovativo de experiência do responsável médico; 

 Modelo de certificado que pretende emitir aos seus formandos. 

Em relação aos formadores, volta a ser necessário inserir, de forma individual, comprovativo de 

formador da competência respetiva. 

As validações deste processo são idênticas ao processo inicial. 

 

8. INCIDENTES 

 

Se em qualquer fase do processo de acreditação forem detetadas irregularidades passíveis de 

consubstanciar qualquer tipo de ilícito, nomeadamente criminal, o processo será submetido a 

decisão superior. 

Após uma análise casuística dos factos reportados e atendendo, nomeadamente, à gravidade e 

consequências dos mesmos, o Conselho Diretivo do INEM decidirá sobre a aplicação da suspensão 

e/ou perda da acreditação da entidade e respetiva duração, sem prejuízo da eventual participação 

do incidente detetado às autoridades policiais ou judiciais competentes. 

Neste caso, o processo de acreditação ficará automaticamente suspenso até ao encerramento do 

processo ou decisão transitada em julgado.  

Caso venham a confirmar-se os pressupostos nos quais assentou a decisão de suspensão e/ou perda 

de acreditação da entidade, o Conselho Diretivo do INEM poderá inibir o acesso da entidade a 

processos de acreditação durante um período máximo de 2 anos ou interditar definitivamente o 

acesso da entidade a quaisquer processos de acreditação pelo INEM. 

O INEM reserva-se o direito de não admitir ao processo de acreditação entidades com elementos 

dos órgãos sociais que tenham integrado os órgãos sociais de entidades às quais foi, anteriormente, 

aplicada a inibição ou interdição de acesso ao processo. 

A entidade visada será notificada pelo INEM e poderá exercer o direito ao contraditório de acordo 

com as disposições legais aplicáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


