INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

INEM ATRIBUI AMBULÂNCIAS A PEDRÓGÃO GRANDE,
CASTANHEIRA DE PERA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS E GÓIS
O INEM e as Corporações de Bombeiros de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera assinam amanhã
um protocolo para constituição de um Posto de Emergência Médica (PEM). A partir desta data, estes
Corpos de Bombeiros iniciam o processo conducente à operacionalização de uma Ambulância de
Socorro subsidiada pelo INEM e que se destina a prestar cuidados pré-hospitalares à população do
concelho, reforçando a assistência médica pré-hospitalar a situações de acidente ou doença súbita.
Na mesma ocasião, o INEM assina com as Corporações de Bombeiros de Figueiró dos Vinhos e de
Góis um protocolo para renovação das Ambulâncias do INEM destes concelhos.
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O plano de criação de novos PEM e renovação da frota do INEM em 2017 prevê:

•

criar novos PEM nos concelhos onde atualmente não existe Ambulância INEM completando o
processo de capacitação de todos os concelhos do país com uma Ambulância do INEM. O INEM
recorda que atualmente tem em funcionamento 317 Ambulâncias sediadas em 301 PEM,
localizados em todo o território de Portugal Continental.
O plano prevê a criação de 19 PEM em 2017.

•

criar novos PEM em concelhos onde, embora já exista Ambulância do INEM, é necessário
reforçar a capacidade de resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica.
O plano prevê a criação de mais quatro novos PEM em 2017.

•

assegurar a rápida renovação da frota de Ambulâncias do INEM que funcionam em Corpos de
Bombeiros.
O plano prevê a renovação de 41 Ambulâncias em 2017.

Assim, em 2017, o INEM possibilitará que 23 novas Ambulâncias iniciem atividade, bem como a
substituição de 41 Ambulâncias, colocando ao serviço da população um total de 64 novos meios. O
investimento a realizar pelo INEM em 2017 na subsidiação da aquisição destas novas Ambulâncias é
estimado em 3,5 milhões de euros.

Estas novas ambulâncias vão permitir uma melhor cobertura do território e, consequentemente, uma
resposta mais eficaz aos pedidos de socorro recebidos pelo INEM. Recorde-se que em caso de
emergência médica o(a) cidadão(ã) deve ligar 112 e colaborar com os serviços de emergência,
nomeadamente respondendo às questões que lhe são colocadas.
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A cerimónia de assinatura dos protocolos entre o INEM e as Corporações de Bombeiros de Pedrógão
Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Góis tem lugar amanhã, às 15h30, no Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande.

A sessão é presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

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, 11 de julho de 2017
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