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NOTA INTRODUTÓRIA

O presente documento - Plano Estratégico - traduz-se
num instrumento de gestão que apresenta um
conjunto de estratégias que determinam o caminho
para o Instituto Nacional de Emergência Médica

referência na prestação de cuidados de
emergência médica.
¬

Os VALORES traduzem-se nas premissas
subjacentes às atitudes que garantem o
cumprimento da Missão e permitirão alcançar a
Visão da Instituição. A missão do INEM assenta
em valores como a Competência, a
Credibilidade, a Ética, a Eciência e a
Qualidade.

¬

A ESTRATÉGIA traduz-se nas decisões a tomar e
que determinam os objetivos, ações e
prioridades na utilização dos recursos.
Identicadas as capacidades que a Instituição
possui ou que precisa desenvolver, associadas às
suas competências organizacionais, para
alcançar a Visão, a estratégia do INEM, em linhas
gerais, pretende:

(INEM) atingir os objetivos para o triénio 2017/2019.
Tendo sempre presente a Missão, Visão e Valores do
INEM, elementos fundamentais na gestão da
organização e do rumo que pretende seguir, foi
denida a estratégia e as ações (Objetivos
Estratégicos):
¬

¬

A MISSÃO é a razão de ser da Instituição e a
resposta à pergunta, para que servimos. O INEM
tem por missão denir, organizar, coordenar,
participar e avaliar as atividades 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 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 adequado e da articulação
entre os vários estabelecimentos hospitalares
(conforme disposto na Lei Orgânica do INEM,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14/02,
onde são igualmente denidas as suas
atribuições).
A VISÃO indica onde a Instituição quer chegar e
o INEM pretende ser uma organização
inovadora, sustentável, motivadora e de
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²

Recentrar o foco na missão –
clientes/utentes/doentes/vítimas

²

Promover uma comunicação positiva
(interna e externa)

²

Conciliar os interesses da Instituição e dos
cidadãos

²

Dar especial atenção a fatores que podem
contribuir/potenciar a motivação dos
prossionais

²

Promover a sustentabilidade nanceira

²

Manter/alargar a certicação de processos

¬

Os OBJETIVOS ESTRATÉGICOS determinam as
ações que a Instituição precisa seguir. O INEM
tem denidos os seus objetivos estratégicos para
o triénio 2017/2019, os quais foram estabelecidos
tendo em conta as diversas vertentes para a
concretização das Orientações Estratégicas do
Ministério da Saúde, as opções estratégias
espelhadas na Carta de Missão para o período
de 2016/2020 e, ainda, as necessidades de
melhoria identicadas na área de atuação da
emergência médica.

O Plano Estratégico do INEM assenta na prossecução
da qualicação da emergência pré-hospitalar, no
sentido de uniformizar a resposta do SIEM em todo o
território de Portugal Continental, bem como no
reforço da rede de parcerias do INEM com outras
entidades no sentido de melhorar a eciência e a
acessibilidade e, ainda, na garantia da
sustentabilidade nanceira do INEM.
Para a elaboração do Plano Estratégico 2017/2019,
foi realizado um diagnóstico, selecionada a
estratégia e formulado um plano de ações. A
metodologia aplicada foi a do Balanced Scorecard
(BSC).

Esta metodologia, enquanto instrumento de gestão
de avaliação de desempenho e implementação de
estratégias permite medir o desempenho da
Instituição, através de indicadores quanticáveis e
vericáveis, modelo que proporciona ao Conselho
Diretivo do INEM e demais dirigentes/responsáveis
uma focalização no essencial da gestão e um apoio
no processo de tomada de decisão baseado em
informação de natureza estratégica.
Esta metodologia permitirá ainda o
acompanhamento e a análise sistemática da
execução da estratégia do INEM e,
consequentemente, traduzir essa mesma estratégia
em ações de forma a gerir o desempenho da
Instituição na implementação das mesmas. Permite
igualmente, sempre que necessário, proceder aos
devidos ajustamentos.
Pretende-se, assim, caraterizar e analisar o ambiente
interno e envolvente do INEM estabelecendo as
interações entre os quadrantes a ponderar: os
pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças.
Do resultado desta avaliação serão denidos os
fatores críticos de sucesso da organização com vista
à concretização da missão do INEM.
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O INEM é um instituto público integrado na
administração indireta do Estado, dotado de
autonomia administrativa e nanceira e património
próprio, que prossegue as atribuições do Ministério
da Saúde (MS), sob superintendência e tutela do
respetivo Ministro.
Ao INEM compete assegurar o funcionamento, no
território de Portugal Continental, de um Sistema
Integrado de Emergência Médica (SIEM), para

1.1

garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita
a pronta e correta prestação de cuidados de
saúde, designadamente através da prestação de
socorro no local da ocorrência, do transporte
assistido das vítimas para o hospital adequado e de
articulação entre os vários estabelecimentos
hospitalares, conforme disposto na Lei Orgânica do
INEM, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14
de fevereiro.

atuação, desenvolvendo novas ideias, processos,
competências e capacidades dos prossionais e
avaliando sempre os resultados, incorporando nos
valores institucionais os processos de Melhoria
Continua.

MISSÃO, VISÃO
E VALORES DO INEM
A missão, visão e valores do INEM já apresentados na
Nota Introdutória, resumem-se no quadro abaixo.
Acresce que se pretende introduzir na cultura do
INEM a procura permanente de melhorias de

Neste sentido, serão tidas em conta na visão do
INEM, ser uma Instituição de referência na elevada
satisfação dos utentes e dos prossionais. De igual
forma, serão acrescidos como valores da Instituição
o Rigor e a Responsabilidade nos serviços prestados.

MISSÃO

FIGURA 1
MISSÃO, VISÃO E VALORES

VALORES
Qualidade

Garantir a prestação de
cuidados de emergência
médica

Assumir um compromisso com as necessidades e
expetativas dos cidadãos

Competência
Ter um conhecimento profundo na área de emergência
médica, nos seus vários domínios

Ética

VISÃO

Atuar de forma íntegra, paciente e generosa

Ser uma organização
inovadora, sustentável,
motivadora e de referência
na prestação de cuidados
de emergência médica
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Credibilidade
Receber a conança e o reconhecimento da sociedade

Eciência
Alcançar os melhores resultados possíveis com os recursos
disponíveis

1.2

ATRIBUIÇÕES
DO INEM
São atribuições do INEM, denir, 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, na vertente
medicalizada e não medicalizada, e respetiva
articulação com os serviços de
urgência/emergência.

¬

Referenciação e transporte de
urgência/emergência.

¬

Receção hospitalar e tratamento
urgente/emergente.

¬

Formação em emergência médica.

¬

Planeamento civil e prevenção.

¬

Rede de telecomunicações de emergência.

¬

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 interhospitalar do doente urgente/emergente.

¬

Colaborar com a Direção-Geral da Saúde (DGS)
na elaboração de normas de orientação clínica
relativas à atividade de emergência médica.

¬

Denir, planear, coordenar e certicar a
formação em emergência médica dos
elementos do SIEM, incluindo dos
estabelecimentos, instituições e serviços do
Serviço Nacional de Saúde (SNS).

¬

Colaborar na elaboração dos planos de
emergência/catástrofe com as Administrações
Regionais de Saúde, com a DGS e com a
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
no âmbito das respetivas leis reguladoras.

¬

Orientar a atuação coordenada dos agentes de
saúde nas situações de catástrofe ou
calamidade, integrando a organização denida
em planos de emergência/catástrofe, sem
prejuízo das atribuições de outras entidades.

¬

Desenvolver ações de sensibilização e
informação dos cidadãos no que respeita ao
SIEM.

¬

Denir os critérios e requisitos necessários ao
exercício da atividade de transporte de doentes,
incluindo os dos respetivos veículos, e proceder
ao licenciamento desta atividade e dos veículos
a ela afetos.

De salientar o reforço das competências do INEM no
que respeita à formação em emergência médica.
São, ainda, de acordo com o referido Decreto-Lei,
atribuições do INEM:
¬

¬

Coordenar no Ministério da Saúde as atividades
conducentes à denição de políticas nos
domínios da emergência médica e do
transporte de urgência e ou 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.
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¬

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
especícas 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 Ministério da
Saúde no domínio das relações internacionais.

¬

Contribuir, em articulação com a DGS, para a
denição e atualização das políticas de
planeamento civil de emergência na área da
saúde.

A capacidade de resposta adequada, ecaz e em
tempo oportuno dos sistemas de emergência
médica, às situações de emergência, é um
pressuposto essencial para o funcionamento da
cadeia de sobrevivência. O INEM, na sua missão
diretamente ligada ao funcionamento do SIEM, tem,
assim, como principal tarefa, a prestação de
socorros no local da ocorrência, o transporte assistido
das vítimas para o hospital adequado e a
articulação entre os vários intervenientes no SIEM
(hospitais, corporações de bombeiros, polícia, entre
outros).

OS PASSOS DADOS NA RESPOSTA À
EMERGÊNCIA PODEM SER
APRESENTADOS NUM CICLO DE
AÇÕES EM TERMOS DE
EMERGÊNCIA MÉDICA, CONFORME
SE APRESENTA:

DETEÇÃO

1
TRANSFERÊNCIA
E TRATAMENTO
DEFINITIVO

CUIDADOS
DURANTE
O TRANSPORTE

6

2

5

3
4

FIGURA 2
ESTRELA DA VIDA
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SOCORRO NO
LOCAL DO ACIDENTE

ALERTA

PRÉ-SOCORRO

DETEÇÃO
Momento em que alguém se apercebe da
existência de uma situação em que é necessário
socorro, desenvolvendo ações que têm como
objetivo evitar o agravamento da situação.

ALERTA
Fase em que se contactam os meios de socorro.

PRÉ-SOCORRO
Conjunto de gestos simples que podem ser
concretizados até à chegada de socorro
especializado.

Regionais) nas respetivas áreas geográcas (Norte,
Centro e Sul) em articulação com as restantes
Unidades Orgânicas.
Atualmente a estrutura do INEM é orientada para três
grandes vertentes:
¬

ÁREA OPERACIONAL;

¬

ÁREA DE APOIO E LOGÍSTICA;

¬

ÁREA DE APOIO À GESTÃO.

Serviços centrais

SOCORRO NO LOCAL DO ACIDENTE

UNIDADES OPERACIONAIS

Início do tratamento efetuado às vítimas, com o
objetivo de melhorar o seu estado ou evitar que este
se agrave.

Departamento de Emergência Médica

CUIDADOS DURANTE O TRANSPORTE
Transporte do doente desde o local da ocorrência
até à unidade de saúde adequada, garantindo à
vítima a continuação dos cuidados de emergência
necessários.

DEM
GCNODU
Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de
Doentes Urgentes
DFEM

Departamento de Formação em Emergência
Médica
GCA
Gabinete de Certicação e Acreditação

TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DEFINITIVO
Fase de tratamento denitivo corresponde ao
tratamento da vítima no serviço de saúde adequado
e pode incluir a intervenção de um estabelecimento
de saúde onde ocorrem cuidados de estabilização e
a posterior transferência para um hospital onde
ocorre o tratamento mais adequado à situação.

UNIDADES DE APOIO E LOGÍSTICA
DGRH

Departamento de Gestão de Recursos Humanos
GPDRH
Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de
Recursos Humanos
DGF

Departamento de Gestão Financeira

1.3

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DO INEM
De acordo com os estatutos do INEM, aprovados
pela Portaria nº 158/2012, de 22 de maio, a gestão
operacional da atividade do INEM é assegurada
pelos seus serviços desconcentrados (Delegações

GGOI
Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos
GLO

Gabinete de Logística e Operações
GSTI

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
GGCCP

Gabinete de Gestão de Compras e Contratação
Pública
GJ

Gabinete Jurídico
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Serviços Territorialmente
Desconcentrados
UNIDADES DE APOIO À GESTÃO
DRN

GQ

Delegação Regional do Norte

Gabinete de Qualidade
GPCG

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

GCR-SIEM
Gabinete de Coordenação Regional do Sistema
Integrado de Emergência Médica
DRC

GMC

Gabinete de Marketing e Comunicação

Delegação Regional do Centro
GCR-SIEM
Gabinete de Coordenação Regional do Sistema
Integrado de Emergência Médica
DRS

Delegação Regional do Sul
GCR-SIEM
Gabinete de Coordenação Regional do Sistema
Integrado de Emergência Médica

FIGURA 3
ORGANOGRAMA

CD

SERVIÇOS
CENTRAIS

SERVIÇOS
DESCONCENTRADOS
DRN

UNIDADES
OPERACIONAIS

UNIDADES DE
APÓIO E LOGÍSTICA

UNIDADES DE
APÓIO À GESTÃO

GCR-SIEM

DEM

DGRH

GQ

DRC

GCNODU

GPDRH

GCR-SIEM

GPCG
DFEM
GCA

DGF
GGOI

DRS
GMC
GCR-SIEM

GLO
GSTI
GGCCP
GJ
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Está prevista para 2017, a revisão da Lei Orgânica
e dos Estatutos, com alteração da personalidade
jurídica da instituição e revisão/claricação das
atribuições do INEM para além da reorganização
da estrutura interna, nomeadamente a reativação
da Delegação Regional do Algarve, claricação
dos diferentes níveis funcionais e de
responsabilidade e redenição da articulação
entre serviços.

1.4

As atividades primárias são as que estão
relacionadas à produção direta dos bens e serviços.
As atividades de suporte, são as que apoiam, direta
ou indiretamente, a execução das atividades
primárias.

CADEIA DE VALOR E MAPA
DE PROCESSOS DO INEM
A Cadeia de Valor representa o conjunto de
atividades desempenhadas por uma organização e
todas as suas relações com as entidades externas. É
composta pelos conjuntos de atividades primárias e
de apoio desempenhadas por uma organização,
pela margem de valor acrescentado em cada uma
das atividades e pelas relações estabelecidas entre
si, constituindo um sistema de valores.

A Cadeia de Valor insere-se num contexto mais
amplo de atividades e permite avaliar os resultados e
os custos, ao longo do ciclo de cuidados de saúde.
Deste modo, torna possível, à organização, garantir a
realocação de despesas em serviços mais ecientes,
evitar a duplicação de serviços sem valor
acrescentado assim como, promover serviços mais
efetivos e próximos dos cidadãos atribuindo-lhe
vantagem competitiva.

FIGURA 4
CADEIA DE VALOR DO INEM

Atividades Primárias

DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

GESTÃO SISTEMA INTEGRADO EMERGÊNCIA MÉDICA

Formação em
Emergência
Médica

Ü Atendimento
Ü Triagem
Ü Transporte em
emergência
médica

Articulação com
os Serviços de
Urgência
Emergência

Marketing
dos Serviços

Atividades Apoio

SATISFAÇÃO
RESULTADOS
Gestão de
Recursos
Humanos

Gestão
Financeira

Gestão de
Tecnologias e
Infraestruturas

Gestão
Logística

Gestão de
Comunicação

GESTÃO DE QUALIDADE
PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO
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Processos Estratégicos

FIGURA 5
MAPA DE PROCESSOS DO INEM

Apresenta-se de seguida o Mapa de Processos do
INEM, enquanto ferramenta de gestão e
comunicação, cuja nalidade consiste no apoio da
implementação de uma estrutura voltada para
processos.
Este mapeamento facilitará a análise clara dos
pontos fortes, dos pontos fracos (pontos que
precisam ser melhorados tais como: complexidade
na operação, redução de custos, falhas de
integração, atividades redundantes, tarefas de baixo
valor acrescentado, excesso de documentação e
aprovações, entre outros), além de ser uma
excelente forma de melhorar o entendimento sobre
os processos e aumentar a performance do negócio.

CLIENTE

Processos Chave

Assim, elaborou-se a Cadeia de Valor do INEM onde
se identicam os macroprocessos.

Ü Planeamento e Controlo
Ü Plano de Gestão Estratégico

Processo 4 - Formação em

O Mapa de Processos permite visualizar de uma
forma mais integrada, o funcionamento do conjunto
de processos existentes.
A compreensão das relações de causas e efeitos,
suas interfaces e transversalidades contribui para a
identicação do valor e benefícios agregados nos
processos, bem como para os resultados e impactos
gerados.

Processo 1 - Gestão Estratégica

Ü Concepção e desenvolv
Ü Planeamento da Formaç
Ü Realização da Formação

Processo 6 - Concessão d
Alvará e/ou Certicados
de Vistoria

Esta análise permitirá obter melhorias na integração
de ações nas perspetivas de estratégia, custos,
recursos, inovação e tecnologia, contribuindo para o
cumprimento da missão da Instituição e, assim,
alcançar a visão de futuro denida.

Processos Suporte

Processo 9 - Gestão Recurso
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Ü Recursos Humanos
Ü Formação Interna
Ü Medicina do Trabalho

Processo 11 - Gestão Finance
Ü Compras Bens e Serviços
Ü Gestão Stocks
Ü Gestão Orçamental

Processo 2 - Gestão da Comunicação

vimento de produtos pedagógicos
ção
o

de

Qualidade, Ambiente e Segurança

Processo 5 - Acreditação Entidades
para Formação em Emergência Médica

Processo 7 - PNDAE

Processo 8 - Assistenciais

Ü Gestão do PNDAE INEM
Ü Licenciamento Entidades PNDAE

os Humanos

ceira

Ü Acreditação CODU/Meios
Ü Sistema de Gestão Integrado

Ü Comunicação Interna
Ü Comunicação Externa

m Emergência Médica

Processo 3 - Gestão da Qualidade

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

CODU Nacional
Acidente Vascular Cerebral
Enfarte Agudo do Miocárdio
Trauma
Sépsis

CLIENTE

a

Processo 10 - Gestão Tecnológica
Ü Telecomunicações
Ü Informática

Processo 12 - Gestão Logistica
Ü Transportes
Ü Edifícios
Ü Equipamentos

Processo 13 - Juridico
Ü Contratos
Ü Protocolos
Ü Diplomas Legais
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Cabe ao INEM denir, 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.

¬

Gerir a rede de telecomunicações de
emergência;

¬

Promover a resposta integrada ao doente
urgente/emergente.

Para assegurar o cumprimento das suas atribuições,
o INEM presta um conjunto de serviços, que se
indicam, por área de atuação/intervenção:

ATIVIDADE DOS CENTROS
DE ORIENTAÇÃO DE DOENTES
URGENTES (CODU)
¬

Assegurar, em todo o território de Portugal
continental, 24 horas por dia, o atendimento de
chamadas de emergência médica
encaminhadas pelo Número Europeu de
Emergência - 112;

¬

Avaliar, através de um sistema de algoritmos de
triagem, no mais curto espaço de tempo, os
pedidos de socorro recebidos, com o objetivo
de determinar os recursos necessários e
adequados a cada caso;

¬

Aconselhar o cidadão a realizar manobras
básicas de emergência, sempre que indicado;

¬

Selecionar e acionar os meios de emergência
médica apropriados;

¬

Aconselhar as equipas no terreno, sempre que
necessário, bem como validar protocolos de
atuação a não-médicos;

¬

Proceder à correta referenciação do doente
urgente/emergente;

¬

Assegurar o contacto com as unidades de
saúde, preparando a receção hospitalar,
tratamento urgente/emergente, com base em
critérios clínicos, geográcos e de recursos da
unidade de saúde de destino;
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E AINDA, SERVIÇOS PARA
ATENDER A NECESSIDADES
ESPECÍFICAS, TAIS COMO:
¬

Prestar aconselhamento médico a situações de
emergência que se veriquem a bordo de
embarcações. O CODU Mar garante os
cuidados a prestar, procedimentos e terapêutica
a administrar à vítima, podendo também
acionar a evacuação do doente, organizar o
acolhimento em terra e encaminhá-lo para o
serviço hospitalar adequado;

¬

Prestar aconselhamento especializado em
situações de intoxicação ou de exposição a
tóxicos: o Centro de Informação Antivenenos
(CIAV) fornece, ao público em geral ou a
prossionais de saúde em particular, as
indicações adequadas a cada caso com o
objetivo de minimizar as consequências das
intoxicações;

¬

Prestar apoio psicológico de emergência através
do serviço do Centro de Apoio Psicológico e
Intervenção em Crise (CAPIC) que intervém com
os utentes em situações de crises psicológicas,
comportamentos suicidas, vítimas de
abusos/violência física ou sexual, entre outros.

ATIVIDADE
PRÉ-HOSPITALAR
¬

Prestar os cuidados de emergência médica em
ambiente pré-hospitalar e providenciar o
transporte para as unidades de saúde
adequadas;

¬

Proceder ao adequado transporte interhospitalar do doente urgente/emergente;

ATIVIDADE DE TRANSPORTE
DE DOENTES
¬

Denir os critérios e requisitos necessários ao
exercício da atividade de transporte de doentes,
incluindo os dos respetivos veículos, e proceder
ao licenciamento desta atividade e dos veículos
a ela afetos;

¬

Fiscalizar a atividade de transporte de doentes,
sem prejuízo da competência sancionatória
atribuída a outros organismos;

¬

Eventos de alto risco, através da colaboração 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 respetivas leis reguladoras;
orientar a atuação coordenada dos agentes de
saúde nas situações de catástrofe ou
calamidade, integrando a organização denida
em planos de emergência/catástrofe, sem
prejuízo das atribuições de outras entidades;

¬

Missões internacionais, assegurando a
representação internacional, no domínio das
suas competências e atribuições especícas 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;

ATIVIDADE DE FORMAÇÃO
E PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS
INDISPENSÁVEIS ÀS AÇÕES
DE EMERGÊNCIA MÉDICA BEM
COMO DO PÚBLICO EM GERAL
¬

Denir, planear, coordenar e certicar a
formação em emergência médica:

¬

Ministrar a formação em emergência médica
dos elementos do SIEM, incluindo dos
estabelecimentos, instituições e serviços do SNS;

¬

Homologar os curricula dos cursos ou estágios
que versem sobre emergência médica;

OUTRAS ATIVIDADES DE
PLANEAMENTO, COORDENAÇÃO
E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA
¬

Situações de exceção, como sejam, a proteção
e socorro a altas individualidades e
planeamento civil e prevenção, contribuindo,
em articulação com a Direção-Geral de Saúde
(DGS), para a denição e atualização das
políticas de planeamento civil de emergência na
área da saúde;

ATIVIDADE
DE DIVULGAÇÃO
¬

Desenvolver ações de sensibilização e
informação dos cidadãos no que respeita ao
INEM e ao SIEM;

¬

Realizar estágios de observação nos seus meios e
locais de trabalho com vista a dar a conhecer o
funcionamento do SIEM, numa perspetiva útil e
pedagógica;

¬

Programar ações de sensibilização através de
visitas de estudo, visando fomentar a adequada
utilização dos serviços e meios de emergência
médica pré-hospitalares;

¬

Disponibilizar e atualizar informações na página
da internet em www.inem.pt.
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O INEM tem procurado constituir uma sólida,
alargada e abrangente rede de parceiros para
colaborações diversas, quer a nível nacional, quer a
nível internacional, procurando obter ganhos de
sinergias existentes, de especialização e/ou de
complementaridade. Estas parcerias são
formalizadas mediante a assinatura de protocolos.
No triénio de 2017/2019, para além de manter as
parcerias já formalizadas e em vigor (seguem-se
identicadas as mais expressivas), o INEM prevê
estabelecer novas parcerias. Será dada especial
atenção a novas parcerias com associações da
sociedade civil que possam contribuir para o
desenvolvimento de processos formativos e que
proporcionem troca de experiências e fortaleçam
uma cultura de relações colaborativas.

3.1

ministrados na ESESJDUE, em 26/06/2014.
¬

Protocolo de Colaboração entre o Ministério da
Educação e o Ministério da Saúde para ministrar
Suporte Básico de Vida (“Mass Training SBV”) a
alunos do 10º ano dos estabelecimentos de
ensino públicos, em 14/03/2016.

¬

O protocolo atualmente em vigor foi
estabelecido entre o Ministério da Educação e
o Ministério da Saúde, destina-se à formação
dos alunos do 10º ano e tem data de 14 de
setembro de 2016

¬

Acordo de alteração do Protocolo de
Colaboração com o Exército Português,
Regimento de Infantaria nº 14 (Ri14), relativo à
instalação de mais um meio de emergência do
INEM e respetiva equipa de operacionalização,
em 04/05/2015.

¬

Protocolo de Colaboração com a Companhia
das Águas Medicinais da Felgueira, SA, para
disponibilização de diversos programas
terapêuticos para patologias respiratórias e
músculo-esqueléticas, bem como de estética e
beleza, a todos os colaboradores do INEM e
com o benefício de descontos/ofertas em
produtos/serviços, em 31/05/2015.

¬

Consórcio com a TEKEVER-Tecnologias de
Informação, SA; Estado Maior do Exercito
(CINAMIL); Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge IP(INSA); Instituto Superior Técnico
(IST); Instituto Português doMar e da Atmosfera
IP (IPMA), criado para a execução do projeto
IDT intitulado "UPCAST", no âmbito do Sistema de
Incentivos "Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico". Projetos em Copromoção, AAC nº
08/SI/2015, apoiado pelo PT 2020. O referido
projeto envolve o esforço conjunto e
concertado das capacidades complementares
dos membros do Consórcio, nos termos
denidos no "Dossier de Candidatura" que

PROTOCOLOS
DE COLABORAÇÃO
PROTOCOLOS CELEBRADOS NO TRIÉNIO
2014 A 2016, COM CONTINUIDADE
NO TRIÉNIO 2017 A 2019
¬

Protocolo de Colaboração celebrado com a
Escola Superior de Enfermagem da Cruz
Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis,
para a realização de estágios formativos na
licenciatura de Enfermagem, em 30/04/2014.

¬

Protocolo de Cooperação celebrado com a
faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa, para a realização de estágios formativos
Mestrado em Psicologia, em 11/06/2014.

¬

Protocolo de Colaboração entre a Universidade
de Évora - Escola Superior de Enfermagem de
São João de Deus, para a realização de
estágios formativos para os alunos dos cursos
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elaboraram e apresentaram ao Programa
"Sistemas de Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (SI e DT)". O
Consórcio tem ainda a função da denição das
contribuições, relações, direitos e deveres dos
membros do Consórcio, com vista à execução
do projeto, em 02/06/2015.
¬

Protocolo de Colaboração com a Universidade
Católica Portuguesa - Instituto de Ciência da
Saúde, contribuindo para uma melhor
integração dos conhecimentos adquiridos pelos
alunos da UPC-ICS no contexto da atividade
prossional e promover o contacto com o
mercado de trabalho, em 08/09/2015.

¬

Protocolo de Colaboração com Serviço
Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos
Açores (SRPCBA), no âmbito da emergência
pré-hospitalar, com a partilha de informação e
na formação dos agentes de ambas as
instituições, em 08/10/2015.

¬

Protocolo de Colaboração com a Câmara
Municipal de Moimenta da Beira, permitindo
aos trabalhadores do INEM, usufruir, de forma
gratuita, da sala de musculação/ginásio do
Pavilhão Municipal e da Piscina Municipal, em
28/10/2015.

¬

Proyeto de Hermamamiento entre INEM Y EPES –
Acto nal Huelva – Lisboa, em 04/11/2015.

¬

Protocolo de Colaboração com a
Administração Regional de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT) para formação e acreditação de
entidades no âmbito de SBV/DAE, 11/12/2015.

¬

Protocolo de Colaboração com o Instituto
Nacional de Estatística, I. P., no que diz respeito
ao acesso a dados administrativos relativos às
ocorrências pré-hospitalares no Continente,
para ns exclusivamente estatísticos, em
30/12/2015.

¬

Protocolo de Colaboração com a Escola
Superior de Enfermagem de S. José de Cluny,
para a realização de estágios formativos para
estudantes de cursos ministrados na ESESJCluny,
em 28/07/2016.

¬

Protocolo de Colaboração com a Junta de
Freguesia de Benca, no Parque Silva Porto,
visando assegurar pela JFB, o funcionamento
de uma base de meio de socorro do INEM,
tendo essas instalações por nalidade exclusiva,
a acomodação de uma sala de operações,
alojamento para dois elementos do INEM em
simultâneo, sala de armazenamento de
consumíveis sanitários, e parqueamento de uma
viatura de emergência médica, durante 16
horas por dia (das 08h às 24h), sete dias por
semana), em 05/02/2016.

¬

Protocolo de Colaboração entre as Equipas de
Apoio Psicossocial (EAPS) da ANPC e o CAPIC,
em 20/07/2016.

¬

Protocolo de Colaboração com a Junta de
Freguesia de Benca, no Ecocentro, no Bairro
da Boavista, visando assegurar pela JFB, o
funcionamento de uma base de meio de
socorro do INEM, tendo essas instalações por
nalidade exclusiva, a acomodação de uma
sala de operações e alojamento para dois
elementos do INEM em simultâneo, sala de
armazenamento de consumíveis sanitários, e
parqueamento de uma viatura de emergência
médica, durante 16 horas por dia (das 08h às
24h), sete dias por semana, em 01/12/2016.

¬

Protocolo de Colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve,
I.P., visando a regulamentação da
colaboração nos domínios pedagógico e
técnico, nomeadamente na área da formação
em emergência médica e acreditação de
entidades, em 12/12/2016.
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PROTOCOLOS A CELEBRAR PREVISTO
PARA O TRIÉNIO 2017 A 2019:
¬

Protocolo de Colaboração com o Centro
Hospitalar do Porto, EPE, para mudança da
base AEM Porto 3, para o Centro MaternoInfantil do Norte (CMIN). Já celebrado a
01/01/2017.

¬

Protocolo de Colaboração com a APAV Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com
vista à regulação da colaboração no âmbito
da temática das vítimas de violência doméstica
e de crime, nomeadamente de criminalidade
violenta, designadamente, familiares e amigos
de vítimas de homicídio e vítimas de violência
sexual. Este protocolo visa contribuir para o
apoio, defesa e promoção dos seus direitos,
nomeadamente nas seguintes áreas:
identicação, informação e referenciação de
vítimas de crime; participação em projetos
ações de formação e de investigação dentro
do âmbito das missões dos Outorgantes e a
sensibilização cívica para áreas de missão dos
Outorgante. Já celebrado a 17/01/2017.

¬

Protocolo de Colaboração com a Associação
Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM)
para realização de estágios formativos no INEM
e integração na Bolsa de Monitores do INEM na
competência especíca de Mass Training de
Suporte Básico de Vida.

âmbito da formação de Tripulantes de
Ambulância de Socorro.
¬

Protocolo de colaboração com a Câmara
Municipal de Braga – integração de meios AEM
Braga 1, Braga 2 e MEM no Centro Municipal de
Proteção Civil de Braga.

¬

Protocolo de colaboração CODU Mar com a
SRBPCA - Açores, no âmbito do Serviço de
Assistência Telemédica Marítimo (Maritime
Telemedical Assistance Service - TMAS), que
visa, em especial, o funcionamento
complementar do Centro de Orientação de
Doentes Urgentes (CODU-MAR) do INEM e da
SAGE (Sala de Atendimento e Gestão de
Emergências) do SRPCBA.

¬

Protocolo de colaboração com a Associação
Nacional de Municípios, para cedência de
espaços para bases de ambulâncias.

¬

Memorando de entendimento com o Serviço
de utilização comum dos hospitais (SUCH),
sendo denidos princípios e regras de atuação,
nomeadamente nas áreas da Gestão de
Logística e arquivo e da Gestão de Serviços de
Transporte.

¬

Protocolo de colaboração com os Petróleos de
Portugal, Petrogal, SA - Cartão Galp Frota
Business.

¬

Protocolo de Colaboração com a Liga
Portuguesa de Futebol (Protocolo Desbrilhação
Automática Externa nos estádios de futebol).

¬

Protocolo de colaboração com a Câmara
Municipal da Maia - Mudança da base AEM
Maia 1.

¬

Protocolo de colaboração com ANPC - Projeto
relativo ao edifício de apoio à base de
helicópteros em serviço permanente em Loulé.

¬

Protocolo de colaboração com a Câmara
Municipal de Lisboa para formação e
equipamentos.

¬

Protocolo de colaboração com a ESSM - Escola
do Serviço de Saúde Militar - Base para a AEM
Lisboa 12 e acreditação de entidades no

¬

Protocolo de colaboração com a Gocarmat,
Lda, para descontos aos trabalhadores do INEM
em ocinas de veículos.
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¬

Protocolo de colaboração com a Câmara
Municipal de Lisboa para organização de
dispositivo de resposta a emergência na cidade
de Lisboa

¬

Protocolo de colaboração com a GNR –
Guarda Nacional Republicana, para
instalações de base das ambulâncias.

¬

Protocolo de colaboração Marinha - Comando
de Zona Marítima do Norte (CZMN), instalações
como base de ambulância de emergência
Médica (AEM) e respetiva tripulação - Leça da
Palmeira.

NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE
ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO,
ESTÁ PREVISTO A REALIZAÇÃO
DE PROTOCOLOS COM:
¬

Escola de Ciências da Saúde da Universidade
do Minho

¬

Associação Nacional de Estudantes de
Medicina

¬

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da
Universidade de Trás -os-Montes e Alto Douro

¬

Escola Superior de Saúde da Universidade do
Algarve

¬

Wader Carvalho - Coimbra Business Scholl/ISACInstituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra

¬

Ordem dos Psicólogos Portugueses

¬

Universidade Aberta

concelho de Montalegre (distrito de Vila Real) e no
Hospital de São Pedro Gonçalves Telmo, concelho
de Peniche (distrito de Leiria).
De referir que existem sete Ambulâncias SIV não
integráveis por não se encontrarem em Serviço de
Urgência Básica (SUB) ou por encerramento dos
mesmos. Para estas situações serão propostas outras
soluções/alternativas de integração.

3.2

PARCERIAS COM ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Comunicação, em todas as suas vertentes, tem
sido utilizada no sentido de fazer chegar, de forma
célere e abrangente, a máxima informação possível
a todos(as) os trabalhadores(as) e colaboradores(as)
do INEM.
Para além disso, tem sido uma ferramenta
fundamental na divulgação de informação à
população em geral, ensinando-a a atuar e
capacitando-a para uma autogestão ecaz da sua
saúde. Um(a) cidadão(ã) melhor informado é um(a)
cidadão(ã) mais capaz.
Neste sentido, o INEM tem estabelecido parcerias
com órgãos de comunicação social no âmbito da
sua responsabilidade social.
As parcerias já estabelecidas serão mantidas ao

No próximo triénio 2017 a 2019, será dada
continuidade aos Protocolos de Gestão e operação
conjunta dos Meios de Emergência Médica,
nomeadamente das Ambulâncias SIV e das
Ambulâncias de Socorro sedeadas em Postos de
Emergência Médica (PEM). Prevê-se ainda celebrar
protocolos com os Serviços de Urgência Básica
(SUB) que ainda não dispõem de Ambulância SIV
integrada, nomeadamente no Centro de Saúde do

longo do ano de 2017, estando ainda previsto
estabelecer novas parcerias com órgãos de
comunicação social, designadamente com a
imprensa de âmbito regional.
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DAS PARCERIAS JÁ EXISTENTES, QUE
VISAM ACONSELHAR O(A) CIDADÃO(Ã)
SOBRE A SUA SAÚDE, DESTACAM-SE:
¬

¬

¬

¬

CORREIO DA MANHÃ: No âmbito de uma
parceria estabelecida com o Correio da
Manhã, o INEM dispõe de um espaço semanal
para a publicação de textos relacionados com
a emergência médica e com a atividade do
Instituto. Os textos do INEM são publicados na
rubrica “Primeiros Socorros” do suplemento de
Saúde deste jornal, nas suas edições de sábado
e Domingo.
JORNAIS DO GRUPO DIÁRIO DE COIMBRA: O
Grupo Diário de Coimbra é composto pelo
Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de
Aveiro e Diário de Viseu. Semanalmente, os
quatro diários publicam, na sua rubrica “Alerta
INEM”, conselhos úteis que visam ajudar o
cidadão a gerir melhor a sua saúde.
GRUPO AUCHAN: O INEM tem uma parceria
com este Grupo de distribuição alimentar que
consiste na publicação de conteúdos sobre
socorro e emergência médica na revista
“Espaço Saúde e bem-estar”, propriedade do
Grupo, editada trimestralmente e distribuída
gratuitamente em todos os estabelecimentos
da cadeia AUCHAN.
DESTAK: Nova parceria criada em 2016, no mês
de setembro. Esta parceria visa, mais uma vez,
aumentar o conhecimento do(a) cidadão(ã)
sobre o funcionamento do INEM, do Sistema
Integrado de Emergência Médica, e sobre
como atuar em caso de emergência. Todas as
semanas, à terça-feira, é possível encontrar
informação do INEM neste órgão de
comunicação social.
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3.3

COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL
A destacar a cooperação internacional
fortalecendo as parcerias de natureza bilateral ou
multilateral. Neste âmbito o INEM tem desenvolvido,
em consonância com a DGS, um conjunto de ações
integradas de nível internacional que se traduzem na
cooperação em apoio ao desenvolvimento no
domínio da saúde, mais especicamente na área da
emergência médica.
Há a expetativa que o ano de 2017 seja um ano de
consolidação nesta matéria, dando continuidade às
missões de diagnóstico realizadas durante o ano de
2015 e aos respetivos planos de ação elaborados e
apresentados em 2016 às respetivas entidades que
aguardam a respetiva aprovação.

RELATIVAMENTE ÀS COOPERAÇÕES
INTERNACIONAIS, DESTACA-SE:
¬

CABO-VERDE: Foi assinado em dezembro de
2014 um Protocolo de Colaboração Técnica na
Área da Saúde entre o Ministério da Saúde da
Republica Portuguesa e o Ministério da Saúde
da República de Cabo Verde que, entre outras
áreas, identicou como prioritária a emergência
médica. Nesse âmbito, entre 1 a 6 de março
decorreu uma missão de diagnóstico em Cabo
Verde que permitiu realizar o levantamento das
necessidades e a elaboração de um plano de
ação, passível de ser integrado no Programa
Estratégico de Cooperação Portugal - Cabo
Verde 2016-2019. Após a aprovação do plano
de ação, que se aguarda por parte das
autoridades cabo-verdianas, o INEM
desenvolverá ações de assessoria técnica, de
formação/capacitação na área da
emergência médica, nomeadamente no

desenvolvimento de um modelo ecaz e
eciente que permita aos sinistrados e/ou
vitimas de doença súbita a prestação de
cuidados de saúde.
¬

¬

MOÇAMBIQUE: Entre outros protocolos na área
da saúde, em abril de 2014, foi assinado um
Memorando de Entendimento entre o Ministério
da Saúde da República de Moçambique e o
INEM na área da emergência médica. De 15 e
23 de novembro de 2015 realizou-se uma missão
exploratória de diagnóstico para o
levantamento de necessidades/prioridades e
habilitou a elaboração do respetivo plano de
ação. A sua aprovação compromete o INEM a
desenvolver ações de consultadoria/assessoria
técnico-cientíca e de formação/capacitação
em emergência médica, aguardando-se a
denição por parte de Moçambique da
calendarização desta colaboração.
TIMOR-LESTE: Foi assinado, a 24 de julho de 2014,
um protocolo de colaboração entre o Ministério
da Saúde da República Portuguesa e o
Ministério da Saúde da Republica Democrática
de Timor-Leste para a criação de uma Estrutura
Governamental Nacional de Emergência PréHospitalar em Timor-Leste, do qual faz parte
integrante uma nota conceptual que inclui os
objetivos, os aspetos a considerar, assim como a
importância de uma assessoria técnicocientíca. Em maio de 2015 realizou-se uma
visita de trabalho a Portugal de uma delegação
do Ministério da Saúde de Timor-Leste, liderada
pela Senhora Ministra da Saúde, Dra. Maria do
Céu Sarmento da Costa, que incluiu uma visita
ao INEM e que permitiu dar a conhecer o INEM,
realçando-se a visita ao CODU de Lisboa e a
oportunidade que se proporcionou de visitar
alguns dos principais meios do INEM, através de
uma exposição estática de meios em frente à
sede.

Foi também no seguimento desta visita ao INEM,
que se realizou - de 24 de setembro a 3 de
outubro de 2015 - uma missão de diagnóstico
do Ministério da Saúde de Portugal a Timor-Leste
e que o INEM integrou. O levantamento das
necessidades timorenses no âmbito da
emergência médica e a posterior elaboração
de um plano de ação, foram os principais
objetivos da missão para o INEM. Plano de ação
que se concretizou no nal de 2016.
É, pois, expectável que em 2017, e após ter-se
vericado a aprovação do plano de ação, se
materialize a cooperação entre os dois países
que versará ações de assessoria técnica e
formação/capacitação em emergência
médica. Nesse âmbito, em 2017 o INEM irá
propor o clausulado do Protocolo de
Cooperação entre o Ministério da Saúde de
Timor Leste e o Instituto, no qual se denem os
termos concretos da cooperação a realizar, a
respetiva calendarização, denição de meios e
recursos a afetar, bem como a respetiva
orçamentação, cabendo às autoridades
timorenses a sua aprovação nal e denição do
início das atividades propostas no âmbito do
referido Convénio.
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O Plano Estratégico 2017/2019 do INEM teve em
linha de conta as orientações inscritas no
documento “Orientações para a elaboração de
Plano Estratégico 2017-2019, Plano de Atividades e
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)
dos Organismos do Ministério da Saúde para 2017”,
enviado a todos os organismos do Ministério pela
Secretaria Geral do MS.
Os objetivos estratégicos para o triénio 2017/2019
foram, assim, estabelecidos tendo em conta as
diversas vertentes para a concretização das
Orientações Estratégicas do MS, as opções
estratégicas tomadas pelo Ministro da Saúde,
espelhadas na Carta de Missão para o período de
2016/2020 e, ainda, as necessidades de melhoria
identicadas na área de atuação da emergência
médica.
Com o objetivo de obter uma maior
responsabilização aos diferentes níveis, o Plano
Estratégico do INEM foi elaborado de acordo com
uma metodologia participativa, envolvendo os
dirigentes e responsáveis intermédios na denição
dos objetivos estratégicos traçados, para o triénio
2017/2019 e expressos no presente Plano
Estratégico. Estes mesmos objetivos estão vertidos
nos Planos de Atividades Anuais, nos quais surgem
desagregados por cada uma das unidades
orgânicas em consonância com o Sistema de
Avaliação de Desempenho da Administração
Pública (SIADAP).
Considerando que a monitorização periódica se
torna fundamental para análise dos desvios e
antecipar nova programação, o acompanhamento
da execução do Plano Estratégico será realizado
através de monitorização dos objetivos numa base
semestral.
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ESTA MONITORIZAÇÃO
É REALIZADA ATRAVÉS
DOS SEGUINTES MECANISMOS:
¬

Monitorização do nível de execução do Plano
de Atividades e do QUAR através de
elaboração de um Relatório com o ponto de
situação do nível de execução de cada um dos
objetivos operacionais e indicadores que
concorrem para os objetivos estratégicos do
INEM.

¬

Reuniões entre o Conselho Diretivo e os
Dirigentes e Responsáveis para análise de
resultados discussão e denição de eventuais
revisões ou reorientações do planeamento
anual face a constrangimentos internos e
externos que venham a revelar-se
condicionadores para atingir os objetivos.
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O Plano Estratégico para 2017/2019 detalha as
atividades operacionais e a previsão da sua
execução para 2017 a 2019, bem como, as
atividades desenvolvidas que suportam/apoiam,
nas suas diferentes áreas, a atividade operacional
do INEM.

O PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
DEFINIDO TEM EM LINHA DE CONTA
AS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO
MS NOMEADAMENTE:
¬

tornando o cidadão mais responsável em
relação à saúde, quer através da aposta na
formação prossional e no reforço das
competências dos seus prossionais,
promovendo o seu desenvolvimento e a
cidadania ativa numa cultura que valorize a
participação de todos.
¬

CUIDADOS DE SAÚDE: Para promover a
equidade e acesso adequado aos cuidados de
saúde, o INEM irá continuar a melhorar o acesso
à saúde através da distribuição regional dos
meios de emergência médica, de forma a
responder com ecácia à relação
tempo/distância que determina o raio de ação
em tempo útil daqueles meios de socorro

As Orientações do Plano Nacional de Saúde Revisão e Extensão 2020, designadamente nos
eixos abaixo indicados que se enquadram na
área da emergência médica e em relação às
quais o INEM pode contribuir.

¬

O Programa do XXI Governo Constitucional e as
prioridades assumidas bem como as medidas
previstas.

¬

As Orientações Interinstitucionais.

5.1

ORIENTAÇÕES DO PLANO
NACIONAL DE SAÚDE
REVISÃO E EXTENSÃO 2020
As várias áreas de atuação do INEM têm
contribuído, nas suas diversas vertentes, para a
concretização das Orientações do Plano Nacional
de Saúde, nos seus quatro eixos estratégicos e estão
consubstanciadas na atividade programada do
INEM para o triénio 2017/2019.
¬

CIDADANIA EM SAÚDE: A atividade do INEM
continuará a ser planeada numa lógica da
promoção de uma cultura de cidadania, quer
através da disseminação da sua atividade e da
disponibilização de informação aos utentes,
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EQUIDADE E ACESSO ADEQUADO AOS

¬

QUALIDADE EM SAÚDE: A Qualidade em saúde,
um requisito essencial, deve ser entendido
como um instrumento de gestão indispensável
para medir esforços e voltado para alcançar a
qualidade de excelência. É neste sentido que o
INEM tem vindo a apostar na qualidade na sua
área de emergência médica, começando
desde logo com o desenvolvimento de
processos de acreditação e certicação de
qualidade em todas as suas atividades,
assegurando, deste modo, uma verdadeira
política da Qualidade. Recorde-se que, no nal
de 2012, o INEM obteve a Acreditação do
CODU e Meios pelo Modelo Nacional de
Acreditação da DGS (ACSA). Desde 2010 que o
INEM tem certicado o Sistema de Gestão da
Qualidade pela Norma NP EN ISO 9001,
validado por entidade externa, onde têm sido
incluídos diferentes âmbitos, nomeadamente, a
Formação em Emergência Médica e a
Acreditação de entidades para Formação em
Emergência Médica, a Concessão de Alvarás
e/ou certicados de vistoria, o Programa
Nacional de desbrilhação Automática Externa,
a Gestão de stocks no circuito dos meios e o
Processamento de Vencimentos.

¬

POLÍTICAS SAUDÁVEIS: o INEM procurará no
próximo triénio dar continuidade à
maximização de oportunidades, com maior
impacto na emergência médica e redução das
desigualdades em saúde, através da pareceria
com outras entidades. Um exemplo desta
situação tem sido a expansão do Programa
Nacional de DAE a Locais de Acesso ao
Público. Reforçar a rede de parcerias do INEM
com outras entidades/instituições, no sentido de
melhorar a eciência e a acessibilidade,
estabelecendo novas parcerias para gestão
otimizada de Recursos será mais uma
oportunidade do desenvolvimento de
ambientes saudáveis. Neste âmbito, é ainda de
referir as estratégias concertadas de
comunicação e marketing, que promovem o
empowerment do cidadão e que têm sido uma
grande aposta da Instituição.

De igual forma, a atuação do INEM continuará a
contribuir para a implementação das Orientações
do Plano Nacional de Saúde, consubstanciadas na
atividade programada do INEM para o triénio
2017/2019, designadamente nos seguintes princípios
orientadores:
¬

COLABORAÇÃO INTERSECTORIAL: O INEM
continuará a desenvolver ações intersectoriais,
com vista à obtenção de ganhos em saúde,
nomeadamente envolvendo o setor da
educação através da estreita colaboração
com o Ministério da Educação, na
implementação de um Modelo de formação
em suporte básico de vida nas escolas.

¬

CAPACITAÇÃO DOS CIDADÃOS: O INEM tem
apostado em várias ações que promovem a
autonomia e a responsabilização pela saúde
dos(as) cidadãos(ãs), nomeadamente,
divulgando indicadores de desempenho e
informação que os capacite a participar
ativamente na gestão da sua saúde,
promovendo ações em que a literacia em

Saúde seja uma preocupação latente,
divulgando boas práticas da emergência
médica e formas de atuação que
exponenciem a resposta em caso de
emergência médica. Com efeito, a
transparência na divulgação de determinados
dados, será uma prioridade, com vista a
transmitir aos(às) cidadãos(ãs), informação útil,
injetando saberes e constituindo uma referência
com impacto na diminuição da iliteracia em
Saúde, mais concretamente no âmbito do
Socorro e da Emergência Médica
¬

DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS
PRÁTICAS: O INEM tem desenvolvido ações que
poderão ser referenciadas como Boas Práticas
e que têm permitido assegurar a constante
melhoria contínua da qualidade. Destaca-se,
para além da formação em emergência
médica dos prossionais de saúde, a realização
de mass training em suporte básico de vida,
abertos à população, aumentando o
empowerment dos(as) cidadãos(ãs) e, por tal
facto, a sua capacidade de intervenção em
situações críticas. Destaca-se ainda neste
âmbito a estratégia de comunicação
implementada, que tem proporcionado ao
cidadão ser mais participativo na ativação do
sistema de emergência médica.
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5.2

¬

REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS E DE OUTROS
SERVIÇOS DE APOIO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO
DE DEPENDÊNCIA, ajudando a que as mesmas
possam ter um conhecimento mais detalhado e
facilitador do contacto com o Número Europeu
de Emergência 112.

ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA DO
XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL
Também ao nível das prioridades assumidas bem
como das medidas previstas nas Orientações do
Programa do XXI Governo Constitucional, o INEM
continuará a contribuir para a sua concretização,
nomeadamente nos seguintes eixos:
¬

PROMOVER A SAÚDE ATRAVÉS DE UMA NOVA
AMBIÇÃO PARA A SAÚDE PÚBLICA,
Nomeadamente através da implementação do
Programa Nacional de Educação para a
Saúde, Literacia e Autocuidados.

¬

REDUZIR AS DESIGUALDADES ENTRE
CIDADÃOS(ÃS) NO ACESSO À SAÚDE,
Promovendo um amplo acesso de todos os(as)
utentes do INEM, que são, potencialmente,
todos(as) os(as) cidadãos(ãs), a informação
qualicada sobre emergência médica.

¬

REFORÇAR O PODER DO(A) CIDADÃO(Ã) NO SNS,
PROMOVENDO DISPONIBILIDADE,
ACESSIBILIDADE, COMODIDADE, CELERIDADE E
HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, Assegurando
que as boas práticas identicadas e
desenvolvidas no contexto da Saúde possam vir
a ser adaptadas e progressivamente adotadas
por todos os atores envolvidos na área da
emergência médica.
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EXPANSÃO E MELHORIA DA INTEGRAÇÃO DA

¬

MELHORAR A QUALIDADE DOS CUIDADOS DE
SAÚDE, Desenvolvendo técnicas de promoção
da literacia em saúde em ambiente residencial
para pessoas idosas e seus cuidadores informais,
apostando num diálogo intenso e assertivo com
os Coordenadores do Programa Nacional de
Educação para a Saúde.

5.3

ORIENTAÇÕES
INTERINSTITUCIONAIS
Para o triénio 2017/2019, serão adotadas medidas
para dar cumprimento às seguintes Orientações
Interinstitucionais.
¬

SIMPLEX - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS QUE
SIMPLIFIQUEM OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS
AO ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SNS E QUE
TORNEM TRANSPARENTE, INFORMADA E
ACOLHEDORA A CIRCULAÇÃO DO(A) UTENTE
NOS DIVERSOS NÍVEIS DO SISTEMA: para o triénio
2017/2019, está prevista a continuidade das
iniciativas integradas no Programa Simplex +
Saúde 2016, bem como a implementação de
novas medidas (maior detalhe apresentado no
Capítulo 12: Projetos Transversais).

¬

MELHORIA DA QUALIDADE DOS REGISTOS NO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS IMÓVEIS DO
ESTADO (SIIE): O INEM procede à inventariação
do património imobiliário bem como os
elementos relativos à sua ocupação através da
aplicação SIIE – Sistema de Informação dos
Imóveis do Estado, plataforma eletrónica de
inventariação disponibilizada pela DGTF Direção Geral do Tesouro e Finanças,
mantendo sempre atualizada a informação.
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Dadas as exigências no funcionamento do SIEM
bem como a contínua tendência na evolução da
atividade de emergência médica, com ganhos de
eciência importantes, a decisão para a utilização
da metodologia Balanced Scorecard (BSC) surge
da necessidade, por um lado, de adotar um
modelo de gestão que articule as medidas de
desempenho com a estratégia organizacional e por
outro lado, ter disponível informação relevante e
estratégica para a tomada de decisões.
Esta metodologia materializa a visão e a estratégia
do INEM através da utilização de um mapa de
objetivos e de um conjunto de indicadores de
desempenho organizados segundo quatro
perspetivas: nanceira, clientes, processos e
inovação e aprendizagem em que cada uma das
perspetivas incorpora em si objetivos, indicadores,
metas e iniciativas. A organização nas referidas
quatro perspetivas, separadamente e em
combinação, contribuem para ligar os objetivos
estratégicos de longo prazo com ações de curto
prazo, permitindo a formação de uma relação de
causa e efeito.
Em suma, esta metodologia permite descrever a
estratégia de forma muito clara, facilitando a
divulgação e a disseminação das intenções da
gestão da atividade para todos os agentes
envolvidos na atuação da mesma através da
tradução da sua estratégia em diferentes
indicadores de análise de desempenho, alinhando
os recursos humanos com a estratégia denida e
assim focar a organização nas melhorias do
desempenho organizacional desejadas.
Foi realizado o diagnóstico organizacional, no que
respeita a recursos (nanceiros, humanos e físicos)
bem como da atividade do INEM, por forma a
identicar as necessidades e prioridades para
determinar as soluções a implementar para um
ecaz funcionamento da Organização.
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A elaboração da análise da estratégica denir-se-á
na relação entre a organização e o ambiente
interno e externo, bem como os objetivos
organizacionais com a denição de estratégias
alternativas. Para tal, e conforme anteriormente
referido, será utilizada a metodologia do BSC,
suportada nas seguintes ferramentas:
¬

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

¬

ANÁLISE DE STAKEHOLDERS

¬

ANÁLISE SWOT

¬

ANÁLISE PEST

¬

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

As ferramentas, análise stakeholders, SWOT –
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
(Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) e
PEST - Political, Economic, Socio-Cultural and
Technological (Fatores Políticos, Económicos,
Socioculturais e Tecnológicos), constituem um
recurso de sustentação para a denição da
estratégia da organização, otimizando a redução
da incidência de erros devido a ações mal
planeadas. Denida a estratégia, estão criadas as
condições para a reorganização da organização.
Face ao contexto de grande incerteza que as
organizações estão a viver e tendo em conta os
aspetos económicos, políticos e sociais que estão a
ocorrer ao nível nacional e, também, ao nível
internacional, é fundamental a realização da
análise do ambiente quer ao nível externo, quer
interno.
Ao nível externo, isto é, naquilo que não é possível
ser inuenciado de forma signicativa pelas
decisões tomadas na organização, mas que a
condiciona fortemente, identicaram-se as variáveis
político-legais, as variáveis económicas, as variáveis
social ou cultural e as variáveis tecnológicas,
constituindo a análise PEST.

Ao nível interno, identicaram-se os aspetos que
constituem os pontos fortes da organização, ou seja,
tudo aquilo que se destaca e que é passível de ser
controlado ou inuenciado pelos Dirigentes e
Responsáveis assim como os aspetos que
constituem as fraquezas e que podem ou devem
ser melhorados (análise SWOT).

6.1

ações do programa, facilitando a comunicação e
as expectativas dos stakeholders.

MATRIZ
DE RESPONSABILIDADES
Uma matriz de responsabilidades tem como objetivo
apresentar a distribuição do trabalho, a
responsabilidade, o planeamento e o controle
unicado possibilitando a integração das diversas

A principal função desta ferramenta é a denição
das responsabilidades dentro de cada setor, de
forma a explicitar bem o que cada um tem que
fazer, quer através da identicação do nível de
interesse que os stakeholders têm na organização,
quer das suas capacidades para inuenciar
(diretamente ou indiretamente) a organização
(poder).

TABELA 1
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

NÍVEL DE INTERESSE

PODER

POUCO

BAIXO

ALTO

ESFORÇO MÍNIMO

MANTER INFORMADO

Unidades de Saúde

MANTER SATISFEITO

MUITO

Ordens Prossionais

Cidadãos(ãs)
Fornecedores
Forças de Segurança
GERIR EM PROXIMIDADE
Tutela
Dirigentes
Parceiros do SIEM
Orgãos de Comunicação Social
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TABELA 2
ANÁLISE DE STAKEHOLDERS

6.2

STAKEHOLDERS
(SH)

Os stakeholders ou os grupos de stakeholders são
entendidos como os parceiros da organização com
os quais se estabelecem relações capazes de
inuenciar ou serem inuenciados pelos resultados
alcançados e que possuem reivindicações a
respeito do desempenho da Instituição. São os
públicos que têm algum interesse na Instituição, ou
seja, pessoas ou organizações que participam
direta ou indiretamente do sucesso do negócio.

INTERNOS

ANÁLISE
DE STAKEHOLDERS

É neste sentido que se torna fundamental
desenvolver estrategicamente uma interação
positiva com as entidades coletivas ou nominais
com as quais o INEM interage e que, não só podem
ser afetadas, como também afetam as suas
atividades. Para o efeito, são identicados os
principais stakeholders, internos e externos.

DIRIGENTES

Cumprimento da missão e dos
objetivos
Comunicação dos resultados
Disponibilização de recursos.

Empenho
Monitorização dos
objetivos
Comunicação dos
resultados
Liderança

Eciên
gestão
Empre
inovaç

Melhores remunerações
Valorização prossional
Melhores condições de trabalho
Boa imagem da organização

Empenho
Dedicação
Dignicação da imagem

Empe
Comp
missão
Cump
Digni

Boa imagem do INEM
Execução das políticas de
saúde

Autonomia
Apoio Político

Deniç
de saú
Apoio
Financ

CIDADÃO(Ã)

Rapidez
Competência técnica
Ecácia

Reconhecimento
Utilização indevida

Corret

BOMBEIROS

Sistema coordenado de
comunicação/intervenção
Formação

Cumprimento ecaz do
protocolo Partilha de
informação; Cobertura
território continental

Cump
protoc
Coop

FORÇAS DE
SEGURANÇA

Articulação/comunicação
objetiva

Disponibilização de
recursos materiais e
humanos

Cump
obriga
Coop

FORNECEDORES

Seleção para fornecimento de
bens e serviços

Resposta aos concursos
públicos
Fornecimento de bens e
serviços

Cump
contra

SINDICATOS

Melhores remunerações;
Valorização prossional
Melhores condições de
trabalho; Denição de carreiras;
Progressão nas carreiras

Disponibilidade de
negociação

Colab
enten

Cumprimento dos protocolos
Rapidez do serviço

Recursos humanos
Instalações
Disponibilidade de
negociação

Prossi
capac
Cump
protoc

Participação nas atividades do
INEM
Bons equipamentos

Reduzida disponibilidade
Empenho

Prossi
Comp
Boa im

Qualidade dos serviços
prestados
Adequado encaminhamento
dos doentes Formação

Receção dos doentes
encaminhados
Asseguram transporte
inter-hospitalar

Equipa
quali
Comu
articul

ARS

COLABORADORES
AS)

UNIDADES
DE SAÚDE
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EXPE
EM R

CD

TUTELA

EXTERNOS

O INEM tem desenvolvido ações conducentes ao
acompanhamento/execução de políticas e
estratégias que fomentam o desenvolvimento de
um melhor conhecimento e reconhecimento das
suas atividades. Esta tendência encontra-se
alinhada com as orientações estratégicas do MS,
particularmente na questão da melhoria da
transparência da informação em saúde.

OFERTA ATUAL
DOS SH AO INEM

Estratégia
Recursos necessários

TRABALHADORES
(AS)

Com efeito, o sucesso das organizações depende
da satisfação dos stakeholders, indivíduos ou grupos
de indivíduos que se relacionam direta ou
indiretamente com a Instituição formando uma
cadeia de negócios.

EXPECTATIVAS DOS SH
EM RELAÇÃO AO INEM

ECTATIVA DO INEM
RELAÇÃO AOS SH

OFERTA ATUAL
DO INEM AOS SH

ção da linha
égica e sua
unicação
ança; Disponibilização
ecursos necessários

Instrumentos para a
execução das linhas
estratégicas
Autonomia funcional;
Liderança

ncia e ecácia na
o
eendedorismo e
ção

Liderança;
Qualicação
Reconhecimento
Autonomia
Recursos

Reforço da qualicação
Reforço da comunicação
Reconhecimento dos colaboradores

enho
promisso com a
o
primento dos objetivos
cação da imagem

Baixa remuneração
Indenição das carreiras
Formação
Missão estimulante

Melhoria das remunerações
Denição de carreiras
Progressão nas carreiras
Melhoria das condições de trabalho
Maior reconhecimento

ção clara das políticas
úde
o político
ciamento direto

Estrutura Funcional

Reforço dos recursos

Assistência atempada às
vítimas de acidente ou
doença súbita

Introdução da temática do socorrismo no
sistema de ensino
Ações de divulgação/informação aos
cidadãos

primento ecaz do
colo
peração

Eformação;
Georreferenciarão mais
ecaz

Formação continua
Repensar a avaliação dos tempos de
espera
Georreferenciarão mais ecaz

primento das
ações legais
peração

Meios de
georreferenciarão mais
ecazes
Cooperação

Melhoria da articulação interinstitucional

primento dos
atos

Cumprimento das
cláusulas contratuais

Análise custo/benefício nas decisões

boração e
ndimento

Disponibilidade de
negociação

Negociação
Procura de consensos

sionais com
acidade de resposta
primento dos
colos

Formação
Capacidade de diálogo

Comunicação entre os prossionais
Formação

sionalismo
petência
magem

Formação
Possibilidade de
participação

Melhorar comunicação
Possibilitar recerticações

as de saúde
cadas
unicação e
lação ecaz

Formação
Doentes

Otimizar comunicação
Melhorar e denir protocolos

ta utilização

AÇÕES A TOMAR
(OPORTUNIDADES DE MELHORIA)

Melhorar comunicação da estratégia ao
núcleo operacional;
Reforço dos recursos humanos

Da relação do INEM com os stakeholders destacamse os seguintes dados que contribuem para a sua
notoriedade:
¬

Número de resposta a reclamações.

¬

Número de agradecimentos.

¬

Número de notícias sobre o INEM na imprensa,
televisão, rádio e internet.

¬

Número de acessos ao site do INEM.

¬

Número de respostas aos(às) cidadãos(ãs).

¬

Número de pedidos informação respondidos
aos media.

¬

Número de visitas ao INEM.

¬

Número de ações de sensibilização

O INEM tem como objetivo compreender e integrar
na sua estratégia, as expetativas dos stakeholders,
mantendo um diálogo permanente e transparente,
utilizando diversos canais de comunicação e
partilhando informação.
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6.3
ANÁLISE
SWOT

A análise SWOT compreende a análise dos pontos
Fortes (Strenghts) e Fracos (Weaknesses) de uma
organização e a sua relação com as Oportunidades
(Opportunities) e Ameaças (Threats) do meio
envolvente. É uma ferramenta de suporte
importante para a tomada de decisão e é
frequentemente usada como forma de,
sistematicamente, analisar os ambientes interno e
externo da organização. Através da identicação
dos pontos fortes, das fraquezas, das oportunidades
e das ameaças, a organização pode construir
estratégias em face dos pontos fortes, eliminar as
suas fraquezas e explorar as oportunidades para as
usar como contra-ameaças.
A análise SWOT sumariza os fatores internos e
externos mais importantes que podem inuenciar o
futuro da organização e que são referidos como
fatores estratégicos. Os ambientes interno e externo
consistem em variáveis que estão dentro e fora da
organização, respetivamente. A gestão da
organização não tem efeito a curto prazo em
qualquer deste tipo de variáveis.
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A análise SWOT, enquanto metodologia prática e
funcional, potencia o exercício de diagnóstico
estratégico. Após caraterizar e analisar o ambiente
interno da organização, bem como a sua
envolvente, este tipo de análise permite:
¬

Identicar as respetivas interações e
estabelecer correlações entre os diferentes
quadrantes estabelecidos: pontos fortes e
fracos, oportunidades e ameaças;

¬

Efetuar uma síntese das análises internas e
externas;

¬

Identicar elementos chave para a gestão da
empresa o que implica estabelecer prioridades
de atuação;

¬

Preparar opções estratégicas: Riscos/Problemas
a resolver.

Esta metodologia oferece, ainda, a possibilidade de
avaliar o comportamento do INEM em relação às
forças do mercado, identicando a posição no
setor em que atua.

TABELA 3
ANÁLISE SWOT

PONTOS FORTES

Ü

PONTOS FRACOS

Ü

Deciente gestão estratégica dos recursos
humanos e Inexistência de uma especialidade
de emergência médica, nas carreiras médicas e
de enfermagem;

Ü

Mecanismos de avaliação de desempenho
limitados, que valorizem e reforcem o esforço
dos prossionais;

Única entidade no universo do SNS que presta
cuidados de emergência médica Pré-hospitalar;

Ü

Universalidade no acesso;

Ü

Referência na prestação de cuidados de
emergência / Reconhecimento público;

Ü

Esforço e empenho do CD, Dirigentes e
prossionais;

Ü

Área da saúde ocupacional desajustada da
realidade do Instituto;

Ü

Capital humano especializado / Formação na
área de emergência médica;

Ü

Diculdades na comunicação e articulação
interna;

Ü

Conhecimento da realidade nacional e das
necessidades da população;

Ü

Infraestruturas e equipamentos obsoletos;

Ü

Capacidade de atração novos recursos
humanos;

Ü

Estrutura orgânica atual desadequada às
necessidades e realidade do INEM;

Ü

Criação da carreira TEPH/Capacidade de
atração de novos recursos.

Ü

Interoperabilidade dos sistemas de informação
do INEM e das unidades de saúde;

Ü

Inexistência de contabilidade analítica ecaz.

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES
Ü

Programas relacionados com a qualidade;

Ü

Orientações da tutela para desmaterialização de
processos;

Ü

Crescimento do número de pessoas formadas em
SBV / Introdução da temática do socorrismo no
sistema de ensino nacional;

Ü

Criação de parcerias entre parceiros SIEM,
entidades cienticas e académicas;

Ü

Disponibilidade dos parceiros do INEM no SIEM
para reforçar parcerias positivas;

Ü

Aumento progressivo do número de entidades
que pretendem ser acreditadas pelo INEM em
várias valências;

Ü

Mudança de instalações;

Ü

Reconhecimento consensual, público e político,
de que o INEM presta um serviço essencial na
prestação de cuidados de saúde;

Ü

Mudança no paradigma do INEM, com
alterações de regime jurídico que permitam
exibilização na gestão e contratação de
recursos.

Ü

Envelhecimento da população;

Ü

Enfraquecimento progressivo da "marca" INEM,
face ao eventual aumento da qualidade
formativa de outras entidades;

Ü

Pressão da comunicação social;

Ü

Utilização indevida do Número Europeu de
Emergência - 112;

Ü

Situação económico-nanceira do país, com
impacto direto na receita do INEM;

Ü

Congelamento das carreiras na Administração
Pública/Diculdade na contratação de recursos
humanos por entropias legais;

Ü

Morosidade e complexidade dos processos de
contratação pública;

Ü

Comportamento da população face aos serviços
do INEM.
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TABELA 4
ANÁLISE PEST

6.4
ANÁLISE
PEST

A análise PEST é um modelo de análise da
envolvente externa (macro ambiental) da
organização e pode ser realizada em quatro
categorias:

Quanto aos FATORES ECONÓMICOS, importa referir
que o estado da economia onde uma organização
atua é decisivo aquando da análise aos fatores
externos e reete as utuações associadas com os
ciclos económicos, sendo que, por norma, todas as
organizações beneciam com um estado positivo
da economia e vice-versa. (salários, a procura e as
taxas de inação, entre outros).

FATORES ECONÓMICOS

¬

POLITICO-LEGAIS;

¬

ECONÓMICAS;

Ü

Contexto económico na União Europeia

¬

SOCIOCULTURAIS;

Ü

Contexto económico do país

¬

TECNOLÓGICAS.

Ü

Saída de trabalhadores qualicados para outros
organismos da função pública

Ü

Aumento da percentagem nos prémios dos
seguros

Ü

Diminuição da procura interna de seguros

Estas perspetivas são caraterizadas por estarem fora
do controlo direto da organização, podendo
representar ameaças que devem ser evitadas ou
oportunidades que podem ser aproveitadas.
Os FATORES POLÍTICOS estão intrinsecamente
ligados à inuência que os governos podem ter
sobre a atividade económica da organização, quer
através de criação de políticas interventivas, quer
na regulação que pode exercer sobre essa
atividade. Mais especicamente, os fatores políticos
incluem áreas como a política scal, direito do
trabalho, direito ambiental, restrição comercial,
taxas e estabilidade política.
Os FATORES LEGAIS dizem respeito ao
enquadramento legal mais diretamente ligado à
atividade.

FATORES POLÍTICO LEGAIS
Ü

Estabilidade governativa

Ü

Políticas orçamentais restritivas

Ü

Orientações do Ministério da Saúde

Ü

Lei Orgânica e Estatutos do INEM

Ü

Legislação aplicável ao INEM
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Os FATORES SOCIOCULTURAIS têm em consideração
modelos de comportamento, designadamente
mudanças no comportamento dos utentes
decorrentes de “modas” ou “estilos” temporários.
Incluem os aspetos culturais e a preocupação com
a saúde, a taxa de crescimento populacional, a
distribuição etária, as tendências prossionais e a
ênfase na segurança.

FATORES SOCIOCULTURAIS
Ü

Comportamento da população face aos serviços
do INEM

Ü

Utilização indevida dos serviços do INEM

Ü

Aumento da esperança média de vida

Ü

Envelhecimento da população

Ü

Aumento das doenças crónicas

Os FATORES TECNOLÓGICOS correspondem às
mudanças na tecnologia que podem ter especial
impacto na atividade de qualquer organização.
Incluem as inovações, melhorias de ferramentas ou
dispositivos.

FATORES TECNOLÓGICOS
Ü

Desenvolvimento tecnológico dos equipamentos
electromedicina

Ü

Desenvolvimento acelerado das tecnologias de
informação surgindo novas tecnologias

Ü

Integração de sistemas e interoperabilidade dos
mesmos

6.5

FATORES CRÍTICOS
DE SUCESSO
Os fatores críticos de sucesso (FCS) de uma
organização são um conjunto limitado de aspetos
fundamentais que tendem a condicionar o seu
desempenho efetivo e, por esse motivo, devem ser
melhorados com vista à implementação da sua
estratégia, pois poderão denir o sucesso ou o
fracasso da mesma. No caso do INEM, os FCS
pretendem ser utilizados para aferir quais as
atividades mais importantes que devem ser
realizadas para alcançar a sua missão.

6.6

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA
/ VETORES ESTRATÉGICOS
Os vetores estratégicos representam o rumo
prioritário de atuação em cada uma das áreas e
nas diversas perspetivas em que a organização
deve concentrar-se, com vista a atingir cada um
dos objetivos que considera cruciais e, assim, obter
os resultados desejados.
Para alcançar a visão ambicionada para o INEM, e
tendo sempre presente a sua missão, a estratégia a
seguir terá de passar pelo somatório de três vetores
fundamentais para a implementação do seu plano
estratégico:
V1 - QUALIFICAÇÃO DA EMERGÊNCIA MÉDICA
PRÉ-HOSPITALAR.
V2 - QUALIDADE E SEGURANÇA.
V3 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL.

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

TABELA 5
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Gestão dos custos e ativos do INEM com vista a assegurar uma economia de
recursos nanceiros.
COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
Promoção da transparência do desempenho da organização, visando o
alinhamento e comprometimento dos stakeholders.
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Gerir as competências dos prossionais de modo a potenciar a excelência dos
cuidados prestados.
SEGURANÇA E QUALIDADE DOS CUIDADOS PRESTADOS
Desenvolver e otimizar a gestão dos processos, relacionados com a prestação
dos cuidados, de modo a serem avaliados e melhorados continuamente.

página

51 de 80

07

OBJETIVOS
INEM | RELATÓRIO DEESTRATÉGICOS
ATIVIDADES 2016
2017/2019
NOTA DE ABERTURA

PLANO
ESTRATÉGICO
2017 | 2019
INSTITUTO NACIONAL
DE EMERGÊNCIA MÉDICA

página

52 de 80

página

53 de 80

07 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2017/2019
INEM | PLANO ESTRATÉGICO 2017 | 2019

Tendo em conta os vetores estratégicos denidos,
foram considerados para a elaboração do plano
estratégico do INEM, quatro perspetivas:
¬

CLIENTES - C

¬

PROCESSOS - P

¬

APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO - I

¬

FINANCEIRA - F

Para cada uma destas perspetivas foram denidos
objetivos estratégicos apresentados de seguida. Os
respetivos indicadores, iniciativas e metas para o
triénio 2017/2019 podem ser observados nas tabelas
seguintes. Por último, apresenta-se o Mapa
Estratégico consolidado.
De referir que os objetivos estratégicos foram
estabelecidos tendo em conta as diversas vertentes
para a concretização das Orientações Estratégicas
do Ministério da Saúde bem como as necessidades
identicadas, no que toca à emergência médica, e
que urge serem melhoradas.
Estes objetivos estão alinhados com os
estabelecidos na Carta de Missão 2016/2020, a
saber:
1. Prosseguir a implementação e qualicação

3. Garantir a sustentabilidade nanceira do
INEM e promover a do SIEM, de forma a obter
o maior retorno em ganhos em saúde e valor
económico e social com os recursos
disponíveis (F1).
4. Melhorar o empowerment do(a) cidadão(ã),
divulgando indicadores de desempenho e
informação que o(a) capacite a participar
ativamente na gestão da sua saúde de forma
transparente e acessível (C1).
5. Otimizar recursos logísticos (viaturas),
focando-se na sua atividade core, obtendo
ganhos de eciência e redução de custos de
exploração (P1).
6. Implementar instrumentos de Gestão da
Qualidade, de modo a promover e garantir a
segurança aos(às) cidadãos(ãs) (P2).
Os seis objetivos estratégicos (OE) identicados no
presente Plano foram sistematizados de modo a
contribuir para dar resposta às grandes linhas de
ação estratégica, alinhados nas quatro perspetivas
(Clientes, Processo, Inovação e Aprendizagem,
Financeira).

da rede de Emergência Médica Pré-

PERSPETIVA CLIENTES

Hospitalar, no sentido de melhorar a resposta

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

SIEM em todo o território de Portugal

Melhorar o empowerment do(a) cidadão(ã), divulgando
indicadores de desempenho e informação que o capacite
a participar ativamente na gestão da sua saúde.

Continental, tendo como requisito essencial a
qualidade enquanto instrumento de melhoria
continua (I2).
2. Assegurar o planeamento, coordenação e
certicação da formação em emergência
médica dos elementos do Sistema Integrado
de Emergência Médica (SIEM), de forma a
aumentar a capacitação dos prossionais de
saúde e dos(as) cidadãos(ãs) em geral nesta
matéria (I1).
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PERSPETIVA PROCESSOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
Otimizar recursos logísticos (viaturas), focando-se na sua
atividade core.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
implementar instrumentos de Gestão da Qualidade, de
modo a promover e garantir a segurança aos(às)
cidadãos(ãs).

PERSPETIVA INOVAÇÃO E
APRENDIZAGEM

PERSPETIVA FINANCEIRA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Assegurar o planeamento, a coordenação e a
certicação da formação em emergência médica dos
elementos do SIEM.

Garantir a sustentabilidade nanceira do INEM e promover
a do SIEM.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Prosseguir a implementação e qualicação da
emergência médica pré-hospitalar, no sentido de
melhorar a resposta do SIEM em todo o território de
Portugal Continental.

TABELA 6
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REF.ª

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO

PERSPETIVA CLIENTES

Melhorar o empowerment do(a) cidadão(ã),
C1

divulgando indicadores de desempenho e
informação que o(a) capacite a participar
ativamente na gestão da sua saúde (OE 4)

Contribuir para o desenvolvimento dos
stakeholders internos e externos:
internos porque reforçam a identidade
institucional,
externos uma vez que favorece uma relação
de conança no âmbito da sua atividade.

PERSPETIVA FINANCEIRA

Avaliar sistematicamente o desempenho
económico e nanceiro de uma forma global.

F1

Garantir a sustentabilidade nanceira do INEM
e promover a do SIEM (OE 3)

Tal representa um pilar fundamental em
qualquer instituição, devido ao crescente
aumento da despesa, para uma quantidade
cada vez menor de recursos, tornando-se
imprescindível que o referido desempenho seja
devidamente controlado.
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TABELA 6 (continuação)
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

REF.ª

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO

PERSPETIVA PROCESSOS

Otimizar recursos logísticos (viaturas), focando-

P1

se na sua atividade core (OE 5)

Implementar instrumentos de Gestão da
P2

Qualidade, de modo a promover e garantir a
segurança aos(às) cidadãos(ãs) (OE 6)

Estabelecer parcerias com entidades externas
e internas para a gestão eciente e sustentável
dos recursos, adequando e implementando os
procedimentos de renovação da frota e
implementando a rede de meios de
emergência.

Aplicar a melhoria contínua dos processos
permite que a organização mantenha, na
revisão, um padrão de avaliação sistemática
dos seus procedimentos.

PERSPETIVA APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO

Assegurar o planeamento, a coordenação e a
I1

certicação da formação em emergência
médica dos elementos do SIEM (OE 2)

Prosseguir a implementação e qualicação da
I2

emergência médica pré-hospitalar, no sentido
de melhorar a resposta do SIEM em todo o
território de Portugal Continental (OE 1)

página

56 de 80

Estabelecer parcerias para a gestão otimizada
de recursos através da promoção do
conhecimento, desenvolvendo-se parcerias
com entidades externas (ex: escolas,
universidades) de modo a aumentar o
empowerment/capacitação dos cidadãos e
dos prossionais de saúde.

Implementar melhorias nos processos de modo
a dar resposta às melhores práticas
internacionais nomeadamente, através da
melhoria do tempo de prestação do socorro.

FIGURA 6
MAPA ESTRATÉGICO

V1
QUALIFICAÇÃO DA EMERGÊNCIA
MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR

V2
QUALIDADE
E SEGURANÇA

V3
EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

FINANCEIRA

CLIENTES

C1 Melhorar o empowerment do cidadão,
divulgando indicadores de desempenho e
informação que o capacite a participar
ativamente na gestão da sua saúde

F1 Garantir a sustentabilidade
nanceira do INEM e
promover a do SIEM

OE 4

PROCESSOS

P2 Otimizar recursos logísticos
(viaturas), focando-se na sua
atividade core
OE 5

INOVAÇÃO E
APRENDIZAGEM

I2 Prosseguir a implementação e
qualicação da emergência
médica pré-hospitalar, no sentido
de melhorar a resposta do SIEM em
todo o território de Portugal
Continental

OE 3

P3 Implementar instrumentos
de Gestão da Qualidade, de
modo a promover e garantir
a segurança aos cidadãos
OE 6

I2 Assegurar o planeamento, a
coordenação e a certicação da
formação em emergência médica
dos elementos do SIEM
OE 2

OE 1
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Apresenta-se na tabela abaixo o histórico dos
objetivos Operacionais para o triénio 2014/2016 com
o respetivo nível de execução para cada um dos
anos.

TABELA 7
HISTÓRICO DA TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

2014

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

2015

2016

OP/ANO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO (E)

Percentagem de acionamentos de ambulâncias SIV (e
SBV) com tempo de resposta, desde o acionamento à
chegada ao local, ≤ a 19 minutos

OP1-2014
OP1-2015
OP1-2016

80

75,4

85

86,4

87

80

Percentagem de acionamentos de ambulâncias SBV
com tempo de resposta, desde o acionamento à
chegada ao local,≤ a 15 minutos, em situações graves

OP1-2014
OP1-2015
OP1-2016

80

75,4

85

86,4

87

80

Percentagem de Meios de Emergência Médica com
Sistema de Registo Clinico Eletrónico

OP2-2014
OP3-2016

50

32,2

-------

-------

50

121

Implementação na aplicação de registo clínico dos meios
OP4-2016
de emergência médica de uma funcionalidade para
sinalização de cidadãos(ãs) em situação de risco (mês)

-------

-------

-------

-------

11

9

Percentagem de Bases de Ambulância de Emergência
Médica com Equipamento Informático para Registo da
Atividade Diária nas Plataformas Digitais do INEM

OP2-2015

-------

-------

20

74,5

-------

-------

N.º de Entidades acreditadas para a realização de ações
de formação em emergência médica

OP3-2014
OP3-2015
OP6-2016

15

15

10

15

10

11

N.º de elementos formados em SBV por mass training SBV

OP3-2014
OP3-2015
OP6-2016

3.000

10.827

5.500

10.985

10.000

9.404

Nº de novos formadores formados pelo INEM na área da
Emergência Médica

OP11-2016

-------

-------

-------

-------

200

316

Nº de ações de mass training realizadas no âmbito do
protocolo do projeto "SBV Escolas" em articulação com o
Ministério da Educação

OP6-2016

-------

-------

-------

-------

50

64

Implementar um plano de redução de custos para a
gestão da frota do INEM (mês)

OP4-2014

11

11

-------

-------

-------

-------

Continuar a racionalização e otimização da utilização de
imóveis obtendo as metas denidas no PROE (Rácio de
ocupação de 15 m2 de área útil acima do solo)

OP4-2014

80

99

-------

-------

-------

-------

Percentagem de bases das Ambulâncias de Emergência
Médica (AEM) auditadas, com vista à identicação das
remodelações necessárias para melhoria das
Infraestruturas e dos equipamentos

OP4-2015

-------

-------

50

95,7

-------

-------

Propor modelo integrado de transporte inter-hospitalar do
doente crítico (mês)

OP5-2016

-------

-------

-------

-------

7

4
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TABELA 7 (continuação)
HISTÓRICO DA TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS
2014

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

2015

2016

OP/ANO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO (E)

Otimizar o dispositivo do Serviço de Helicópteros de
Emergência Médica - SHEM (mês)

OP7-2015
OP15-2016

-------

-------

11

4

9

10

Apresentação de Resultados de projetos de parcerias
Internacionais (mês)

OP8-2015
OP10-2015

-------

-------

9

6

2

4

Apresentar proposta de modelo (revisto) de
nanciamento dos Postos de Emergência Médica - PEM
(mês)

OP7-2016

-------

-------

-------

-------

10

5

Apresentar proposta sustentável de um Plano de
renovação da frota própria do INEM (incluindo PEM) afeta OP11-2016
à Emergência Pré-Hospitalar (mês)

-------

-------

-------

-------

7

8

Apresentar proposta de revisão da rede de parceiros do
SIEM, concluindo a rede de implementação de PEM e
Reservas, e eliminando os NINEM (mês)

OP14-2016

-------

-------

-------

-------

11

5

Percentagem de aumento das receitas em prestações
de serviços

OP6-2015

-------

-------

10

23,3

-------

-------

Pontos percentuais de aumento relativos aos proveitos
associados a prestações de serviços

OP7-2015

-------

-------

-------

-------

5

107,2

Apresentar propostas de procedimentos que conduzam
ao aperfeiçoamento dos mecanismos de cobrança da
receita legalmente atribuída ao INEM

OP8-2016

-------

-------

-------

-------

11

12

Percentagem de aumento do número de doentes com
AVC com encaminhamento através das "Vias Verdes”

OP5-2014

1

-3,8

-------

-------

-------

-------

Percentagem de acionamentos para doentes admitidos
em Unidades de AVC, com encaminhamento através
das "Vias Verdes", deste a chegada ao local até à
chegada ao hospital, em tempo, ≤ 45 minutos

OP5-2015

-------

-------

55

58,5

-------

-------

Percentagem de aumento do número de doentes com
EAMST com supradesnivelamento do segmento ST
admitidos através das "Vias Verdes"

OP6-2014

2

12,2

-------

-------

-------

-------

Percentagem de acionamentos para doentes com EAMST
com supradesnivelamento do segmento ST, admitidos
através das "Vias Verdes", deste a chegada ao local até à
chegada ao hospital, em tempo ≤ 105 minutos

OP5-2015

-------

-------

90

90,1

-------

-------

Implementar um plano de melhoria da Via Verde Sépsis (mês)

OP7-2014

11

11

-------

-------

-------

-------

Apresentar uma proposta de registo informático para a
Via Verde da Sépsis (mês)

OP5-2015

-------

-------

11

12

-------

-------

Terminar os trabalhos conducentes à publicação de
Norma relativa à Via Verde da Sépsis (mês)

OP2-2016

-------

-------

-------

-------

7

7

Apresentar uma proposta de registo informático para a
Via Verde Trauma (mês)

OP5-2015

-------

-------

11

9

-------

-------

N.º de novos indicadores disponibilizados/melhorados
anualmente

OP9-2016

-------

-------

-------

-------

2

7
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TABELA 7 (continuação)
HISTÓRICO DA TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS
2014

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

2015

2016

OP/ANO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO (E)

Percentagem de execução anual do Plano de Rede de
meios de Emergência Médica, aprovado pela Tutela

OP8-2014
OP9-2015
OP12-2016

70

50

70

104

50

20

Apresentação da proposta de desenvolvimento
prossional dos Técnicos de Ambulância de Emergência
(mês)

OP9-2014

11

3

-------

-------

-------

-------

Apresentação da proposta de integração e
desenvolvimento da carreira Médica do INEM (mês)

OP10-2015

-------

-------

11

5

-------

-------

N.º de elementos formados pelo INEM e por entidades
acreditadas em SBV e SBV - DAE

OP10-2014
OP3-2015

8.000

19.286

15.000

16.892

-------

-------

Apresentar proposta de Plano de otimização de recursos
e infraestruturas dos CODU (mês)

OP11-2014

11

12

-------

-------

-------

-------

Auditar a atividade dos meios de emergência integrados
e a execução dos respetivos protocolos (% de meios
auditados)

OP12-2014

80

89

-------

-------

-------

-------

Apresentar uma proposta para otimização e
concretização da eciência e resultados do modelo de
integração de cuidados e de partilha de recursos (mês)

OP12-2014

11

4

-------

-------

-------

-------

Obter aprovação de um Plano de otimização de recursos
OP11-2015
e infraestruturas dos CODU (mês)

-------

-------

11

2

-------

-------

Realizar a análise do inventário de objetivos, processos,
sistemas e recursos, utilizados pelo CODU e Centro de
Atendimento do SNS (mês)

OP12-2015

-------

-------

11

11

-------

-------

Percentagem de processamentos realizados através do
Portal do SIEM

OP16-2016

-------

-------

-------

-------

50

100

Percentagem de renovação da atual Frota Própria do
INEM (incluindo PEM) afetos à Emergência Pré-Hospitalar
(%)

OP18-2016

-------

-------

-------

-------

4

4
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TABELA 7 (continuação)
HISTÓRICO DA TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS
2014

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

2015

2016

OP/ANO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO

PLANEADO

EXECUTADO (E)

Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo
INEM, aferido através dos inquéritos de satisfação dos
utentes (%)

OP13-2014
OP14-2015

80

96,9

85

96,73

-------

-------

N.º de associações representativas de utentes e de
cidadãos que participem na denição de estratégias de
melhoria de desempenho do INEM (mês)

OP13-2015
OP21-2016

-------

-------

3

6

4

6

Percentagem de respostas às reclamações no prazo de
15 dias úteis.

OP14-2014

90

96,4

-------

-------

-------

-------

Integrar no Sistema de Gestão de Processos (SGP) do
INEM, uma área de gestão das reclamações (mês)

OP17-2016

-------

-------

-------

-------

11

12

1

2

-------

-------

-------

-------

-------

-------

1

1

-------

-------

3

5

-------

-------

-------

-------

QUALIDADE

N.º de fases concluídas do processo de Certicação NPEN
ISO 9001 do Programa de Gestão de Stocks (n.º total de
OP15-2014
fases = 2)
N.º de fases concluídas do processo de Certicação da
área dos Sistemas e Tecnologias de Informação (n.º total
de fases = 5)

OP15-2015

N.º de fases concluídas do processo de Certicação NPEN
ISO 9001 do Programa de Recursos Humanos (n.º total de OP15-2014
fases = 5)
Percentagem de Cumprimento de standards do
Programa de Acreditação do CODU e Meios

OP16-2015

-------

-------

50

60

75

82

Percentagem de auditorias realizadas anualmente em
função do número de entidades acreditadas

OP19-2016

-------

-------

-------

-------

50

45

Número de auditorias realizadas a ações de formação
ministradas pelos Centros de Formação do INEM

OP20-2016

-------

-------

-------

-------

30

28

Nº de auditorias realizadas à triagem de prioridades nos
Serviços de Urgência dos utentes referenciados pelos
CODU do INEM

OP22-2016

-------

-------

-------

-------

2

4

RESULTADO GLOBAL

112%

122%

112%
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PERSPETIVAS

Melhorar a articulação com os
parceiros do SIEM por forma a garantir o
processamento mais rigoroso dos
pagamentos

Melhorar o desempenho económiconanceiro, e controlar a execução
orçamental

Participação em projetos de
parcerias Internacionais

Desenvolver projetos de Parceria
Internacionais

Desmaterialização do Portal do SIEM
(Sistema Integrado de Emergência
Médica)

Reduzir o custo médio anual com
reparações e manutenções, por
viatura da frota INEM, em 5%
relativamente ao ano anterior

Aumentar as receitas em prestações
de serviços

Rever o modelo de nanciamento
dos Postos de Emergência Médica
(PEM

N.º de associações de utentes que
participam ativamente na vida do
INEM através de grupos de trabalho

Percentagem de reclamações
respondidas no prazo de 15 dias úteis

Integrar no Sistema de Gestão de
Processos (SGP) do INEM, uma área
de gestão das reclamações

N.º de novos indicadores
disponibilizados/melhorados
anualmente

INDICADOR

Melhorar a participação na gestão da
sua saúde

Melhorar o tratamento e a resposta às
reclamações

Melhorar o empowerment do
cidadão(ã) e entidades através da
disponibilização online no Portal da
Transparência do SNS de informação
na área da emergência médica

OBJETIVOS
OPERACIONAIS

TABELA 8
MAPA CONSOLIDADO DE OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS

Distribuição e implementação do processamento
eletrónico

Aquisição dos equipamentos

Identicação dos parceiros com necessidade de
implementação de sistema de informação

Estabelecimento de procedimentos de controlo de
pedidos e da realização de reparações e
manutenções

Realização das manutenções periódicas das viaturas

Acreditação de entidades para formação

Realização de ações de formação

Realização de eventos

Apresentação de proposta

Reorganização da atividade do INEM adaptada às
exigências da situação económico-nanceira

Identicação e estabelecimento de parcerias em
projetos internacionais

Estabelecimento de protocolos

Identicação de associações que estejam disponíveis
para participar

Apresentação de relatórios periódicos sobre as
reclamações

Criar estratégias concertadas de comunicação e
marketing que promovam o empowerment do(a)
cidadão(ã)

Disponibilização de resultados de novos indicadores
atualizados, no Portal da Transparência, relacionados
com a emergência médica

Identicação de novos indicadores a disponibilizar no
Portal da Transparência

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

X

5%

7%

X

2

2

75%

X

2

META
2017

X

5%

7%

X

2

2

75%

2

META
2018

X

5%

7%

X

2

2

75%

2

META
2019
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PERSPETIVAS

OE 6

OE 5

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Reduzir o dispositivo do Serviço de
Helicópteros de Emergência Médica
para 4 (quatro), garantindo o seu
funcionando durante todo o ano.

Melhorar o desempenho dos meios
aéreos afetos à Emergência Médica

Promover a segurança dos cidadãos,
através da realização de auditorias

Dar continuidade e consolidar ao
processo de Acreditação do CODU e
Meios

Dar continuidade e consolidar os
processos de Certicação nas áreas de
suporte, pelas normas de qualidade

Rever a rede de parceiros do SIEM,
concluindo a rede de
implementação de PEM e Reservas
(e eliminando os NINEM)

Estabelecimento de novas
parcerias/revisão das existentes para
gestão otimizada de recursos

Auditar a triagem de prioridades nos
Serviços de Urgência dos utentes
referenciados pelos CODU do INEM

Auditar a atividade dos meios de
emergência e a execução dos
respetivos protocolos

Obtenção do Nível Ótimo de
Acreditação do CODU e Meios

Cumprir todos os standards do
Grupo I do Programa de
Acreditação CODU/Meios

Obter a certicação do Sistema de
Gestão Ambiental pela ISO 14001

Obter a certicação na área da
Logística pela NP EN ISO 9001

Obter a certicação do Sistema
de Gestão da Formação
prossional pela NP 4512

Renovar 40% da atual Frota Própria
do INEM (incluindo PEM) afetos à
Emergência Pré-Hospitalar até 2020

INDICADOR

Otimizar a gestão de recursos logísticos
(viaturas)

OBJETIVOS
OPERACIONAIS

TABELA 8 (continuação)
MAPA CONSOLIDADO DE OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS

PROCESSOS

Comparação dos dados INEM com a Triagem
Manchester

Recolha de informação de triagem INEM

Realização de auditorias

Estabelecimento de plano de auditorias

Realização de visita de avaliação

Elaboração de proposta à DGS

Introdução e registo das evidências na plataforma da
Acreditação

Identicação das atividades a realizar nos
standards do Grupo I

Auditoria externa para obtenção da certicação

Implementação do Sistema de Gestão Ambiental
pela ISO 14001

Auditoria externa para obtenção da certicação

Implementação do processo de Gestão de
Equipamentos

Elaboração de caderno de encargos

Implementação do Sistema de Gestão da Formação
prossional pela NP 4512

Identicação dos Helicópteros que cam afetos à
Emergência Médica no sentido da melhoria da
atividade dos meios aéreos

Identicação de novos parceiros para protocolo

Revisão dos protocolos existentes

Realização de concurso público

Elaboração de caderno de encargos

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

X

X

X

X

8%

META
2017

X

X

X

X

8%

META
2018

X

X

X

10%

META
2019

página

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OE 2

PERSPETIVAS

Realização de ações de mass training

N.º elementos formados em SBV, por
mass training

Percentagem de novas entidades
acreditadas a quem são realizadas
auditorias, no primeiro ano após a
concessão da acreditação
Número de auditorias realizadas a
ações de formação ministradas pelos
Centros de Formação do INEM

Garantir a qualidade da formação em
Emergência Médica ministrada pelos
Centros de Formação do INEM

Realização de auditorias nos Centros de Formação
do INEM

Denição de plano de auditorias

Realização das auditorias às entidades

Estabelecimento de plano de auditorias

Realização das ações de formação para
formadores

Planeamento de ações de formação para
formadores

Desenvolver ações para inclusão do SBV nos
programas curriculares das escolas

Implementar, em articulação com o
Ministério da Educação, um Modelo
de formação em SBV nas escolas
(projeto “SBV na Escola”)

Nº de novos formadores formados
pelo INEM na área da Emergência
Médica

Concretização dos procedimentos relativos às
candidaturas propostas para acreditação para
entidade formadora em emergência médica

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

N.º de Entidades acreditadas para a
realização de ações de formação
em emergência médica

INDICADOR

Garantir a qualidade da formação em
Emergência Médica pelas entidades
acreditadas

Otimizar e ampliar a rede de formação
em emergência médica certicada
pelo INEM, permitindo um crescimento
exponencial do número de pessoas
formadas e uma maior sustentabilidade
do SIEM

OBJETIVOS
OPERACIONAIS

TABELA 8 (continuação)
MAPA CONSOLIDADO DE OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS

INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM
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50

80%

200

10.000

X

10

META
2017

60

85%

200

10.000

10

META
2018

70

90%

200

10.000

10

META
2019

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OE 1

PERSPETIVAS

INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM

Percentagem de Meios de
Emergência Médica do INEM com
Sistema de Registo Clínico Eletrónico

Implementação na aplicação de
registo clínico dos meios de
emergência médica de uma
funcionalidade para sinalização de
cidadãos em situação de risco
Obter aprovação de proposta de
integração e desenvolvimento da
Carreira Médica no INEM

Implementar um mecanismo para
referenciação de cidadãos em
situação de risco às Instituições de
apoio e/ou aos Centros de Saúde

Consolidar as Carreiras Especiais
existentes

Percentagem de acionamentos de
ambulâncias SBV com tempo de
resposta, desde o acionamento à
chegada ao local ≤ a 15 minutos, em
situações graves

Percentagem de acionamentos de
ambulâncias SIV com tempo de
resposta, desde o acionamento à
chegada ao local ≤ a 19 minutos

Percentagem de execução anual do
Plano da Rede de Meios de
Emergência Médica, aprovado pela
tutela

INDICADOR

Implementar uma plataforma
eletrónica ecaz conducente à
eliminação dos circuitos em papel

Melhorar o desempenho dos Centros
de Orientação de Doentes Urgentes
(CODU) e dos meios de Emergência
Médica, que permitam assegurar maior
rapidez na assistência e maior
qualidade nos serviços prestados

Implementar uma rede nacional de
veículos de emergência, adaptada às
características/necessidades das
diferentes regiões do País

OBJETIVOS
OPERACIONAIS

TABELA 8 (continuação)
MAPA CONSOLIDADO DE OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS

Apresentação de proposta de despacho para criação
de carreira

Denição de grupo de trabalho

Monitorização periódica da informação

Articulação com as Unidades de Saúde

Realização dos registos

Implementação nos meios

Aquisição dos equipamentos

Identicação das necessidades

Monitorização periódica dos dados

Denição da tipologia de meios a abrir e a respetiva
região

Monitorização periódica dos dados

Denição da tipologia de meios a abrir e a respetiva
região

Denição da tipologia de meios a abrir e a respetiva
região

Identicação das necessidades

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

X

X

87%

87%

87%

X

META
2017

88%

88%

88%

X

META
2018

89%

89%

89%

X

META
2019
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Para a concretização dos objetivos propostos, o
INEM conta com os Recursos Humanos, Financeiros,
Patrimoniais, Logísticos e Tecnológicos, necessários à
melhoria da qualidade dos serviços de emergência
médica prestados, numa lógica de ganhos de
eciência e ecácia.
Em função das atividades previstas para o triénio
2017/2019 e das opções estratégias tomadas pelo
Ministro da Saúde, espelhadas na Carta de Missão
para o período de 2016/2020, cujos objetivos são
reetidos no Plano Estratégico e nos seus Planos
Anuais de Atividades, o INEM, de acordo com os
recursos nanceiros disponíveis, planica as
necessidades de postos de trabalho para a
prossecução da sua missão e atribuições bem
como dos recursos patrimoniais, logísticos e
tecnológicos.
Ao nível interno, identicaram-se os aspetos que
constituem os pontos fortes da organização, ou seja,
tudo aquilo que se destaca e que é passível de ser
controlado ou inuenciado pelos Dirigentes e
Responsáveis assim como os aspetos que
constituem as fraquezas e que podem ou devem
ser melhorados (análise SWOT).

denidos e, ainda, detetar eventuais desvios entre o
desempenho estimado e o real, servindo, deste
modo, de base a projeções sobre o seu
desempenho no futuro.
O sistema de contabilidade do INEM obedece aos
princípios contabilísticos geralmente aceites em
Portugal no setor público da saúde, preconizados
pelo Plano Ocial de Contabilidade do Ministério da
Saúde (POCMS).

TABELA 9
PROVEITOS DO INEM

NÚMERO DE CONTA
DESCRIÇÃO

RECURSOS
FINANCEIROS
A situação económico-nanceira dos organismos
pode ser avaliada através das demonstrações
nanceiras, instrumentos contabilísticos que
demonstram os resultados num certo período de
tempo, mediante síntese dos respetivos custos e
proveitos. Da sua análise, evidenciam-se,
quantitativamente, os respetivos pontos fortes e
fracos, permitindo estabelecer comparações claras
relativamente ao passado e a objetivos pré-
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MONTANTE

%

359.272,00€

0,44%

80.328.000,00€

97,33%

193.455,00€

0,23%

111.011,00€

0,13%

3.145,00€

0%

270.232,00€

0,33%

1.267.440,00€

1,54%

82.532.555,00€

100,00%

71
Vendas e Prestações
de Serviços

72
Impostos e Taxas

73
Proveitos Suplementares

9.1

2011

74
Transferências de
Subsídios

76
Outros Proveitos e
Ganhos Operacionais

78
Proveitos e Ganhos
nanceiros

9
Proveitos e Ganhos
extraordinários

TOTAL

PROVEITOS
DO INEM

Com menor expressividade, fazem igualmente parte
dos proveitos do INEM verbas provenientes de
fundos europeus, rendimentos de aplicações
nanceiras e no âmbito de serviços prestados,
como por exemplo, participação em eventos,
cursos de formação, transporte de órgãos e alvarás.

Os recursos do INEM têm como principal fonte de
nanciamento a percentagem, atualmente de 2,5%
aplicada aos prémios ou contribuições relativas a
contratos de seguros no ramo «Vida» e nos ramos
«Doença», «Acidentes», «Veículos terrestres» e
«Responsabilidade civil de veículos terrestres a
motor» (impostos e taxas).

2012

2013

2014

2016

2015

(ESTIMATIVA)

MONTANTE

%

MONTANTE

%

MONTANTE

%

MONTANTE

%

MONTANTE

%

132.234,00€

0,17%

182.661,00€

0,23%

169.030,00€

0,23%

230.084,00€

0,24%

168.036,00€

0,17%

75.653.199,00€

98,77%

76.387.489,00€

94,33%

73.683.335,00€

98,12%

93.617.337,00€

98,74%

100.013.053,00€

99,47%

139.374,00€

0,18%

81.487,00€

0,10%

49.026,00€

0,07%

26.791,00€

0,03%

60.436,00€

0,06%

46.7728,00€

0,06%

48.181,00€

0,06%

60.143,00€

0,08%

127.482,00€

0,13%

0,00€

0%

483,00€

0%

1.382,00€

0%

8.286,00€

0,01%

99,00€

0%

2.780,00€

0%

273.538,00€

0,36%

174.626,00€

0,22%

210.631,00€

0,28%

153.675,00€

0,16%

125.977,00€

0,13%

350.977,00€

0,46%

4.099.245,00€

5,06%

916.119,00€

1,22%

659.961,00€

0,70%

176.444,00€

0,18%

76.596.533,00€

100,00%

80.975.071,00€

100,00%

75.096.570,00€

100,00%

94.815.429,00€

100,00%

100.546.726,00€

100,00%

página

71 de 80

09 RECURSOS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE DO INEM
INEM | PLANO ESTRATÉGICO 2017 | 2019

TABELA 10
PREVISÃO DE PROVEITOS DO INEM

Em 2016, o volume total dos proveitos do INEM
estimado é de 100.546.726€, dos quis 99,47% dizem
respeito aos prémios relativos a contratos de
seguros.
Comparando os proveitos com o anterior ano de
2015, verica-se um acréscimo de cerca de 6%. Este
acréscimo decorre essencialmente do aumento dos
proveitos provenientes de impostos e taxas, os quais
resultam da estabilização da liquidação da
percentagem de incidência nos seguros
identicados acima.

NÚMERO DE CONTA
DESCRIÇÃO

71
Vendas e Prestações de Serviços

72
Impostos e Taxas

M

35

106.2

A previsão, do volume total dos proveitos do INEM,
para o triénio 2017/2019, representam um
acréscimo de cerca de 8% em 2017 e 3% em 2018 e
2019.
O valor das receitas tiveram em conta a inação e
o crescimento previsional de 3%.

73
Proveitos Suplementares

74
Transferências de Subsídios

76
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

78
Proveitos e Ganhos nanceiros

79
Proveitos e Ganhos extraordinários

TOTAL
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13

75

26

13

1.11

108.7

2017 (Previsão)

2018 (Previsão)

2019 (Previsão)

MONTANTE

PESO %

MONTANTE

PESO %

MONTANTE

PESO %

50.00,00€

0,30%

355.250,00€

0,30%

360.579,00€

0,31%

233.865,00€

97,70%

109.420.881,00€

97,70%

112.703.507,00€

97,76%

30.000,00€

0,10%

131.950,00€

0,10%

133.929,00€

0,12%

58.247,00€

0,70%

769.621,00€

0,70%

781.165,00€

0,68%

6.000,00€

0%

26.390,00€

0%

26.786,00€

0,02%

31.677,00€

0,10%

113.652,00€

0,10%

135.657,00€

0,12%

15.960,00€

1%

1.132.699,00€

1,00%

1.149.690,00€

1%

745.749,00€

100,00%

111.970.443,00€

100,00%

115.291.313,00€

100,00%
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CUSTOS
DO INEM
No que respeita aos custos, a estimativa do total,
em 2016, ascendeu a 90.409.973€, registando-se um
acréscimo de cerca de 5% relativamente ao ano
anterior.
Pela análise da composição dos custos do INEM,
verica-se que em 2016, à semelhança dos anos
anteriores, as transferências correntes, as despesas
com o pessoal e o fornecimento e serviços externos
representam o maior peso constituindo cerca de
96% dos custos totais do INEM.

TABELA 11
CUSTOS DO INEM

NÚMERO DE CONTA
DESCRIÇÃO

2011
MONTANTE

%

1.265.438,00€

1,69%

23.363.618,00€

31,14%

19.956.629,00€

26,60%

24.989.239,00€

33,31%

3.805,00€

0,01%

4.954.335,00€

6,60%

0,00€

0%

99,00€

0%

492.910,00€

0,66%

75.026.073,00€

100,00%

61
Custo das Matérias
Consumidas

62
Importa ainda destacar, por um lado, a redução
gradual da expressividade dos custos relacionados
com fornecimentos e serviços externos, e por outro
o aumento, ao longo dos anos, dos custos
relacionados com transferências correntes
concedidas e prestações sociais.

Fornecimento e Serviços
externos

63
Transferências Correntes
Concedidas e Prestações
Sociais

64
Custos com Pessoal

Os custos com o pessoal têm demonstrado
igualmente um crescimento, explicado não só pelo
aumento do número de trabalhadores(as) e
colaboradores(as), mas também devido ao
aumento da atividade operacional que provoca
um aumento no pagamento de abonos variáveis.

65
Outros Custos e Perdas
Operacionais

66
Amortizações do
Exercício

67
Provisões do Exercício

Note-se que os anos de 2018 e 2019, têm em conta
o orçamento do Mapa de Pessoal totalmente
preenchido o que justica o aumento indicado.

Custos e Perdas
nanceiras

Em 2017 contabilizou-se os efetivos e os concursos
em curso.

Custos e Perdas
extraordinárias

68

69

TOTAL
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2012

2013

2014

2016

2015

(ESTIMATIVA)

MONTANTE

%

MONTANTE

%

MONTANTE

%

MONTANTE

%

MONTANTE

%

1.676.094,00€

2,26%

1.041.124,00€

1,29%

867.912,00€

1,07%

822.556€

0,95%

845.266,00€

0,93%

22.210.414,00€

29,94%

21.473.651,00€

26,56%

17.580.936,00€

21,64%

18.276.530,00€

21,14%

19.175.201,00€

21,21%

22.148.435,00€

29,86%

29.613.924,00€

36,63%

33.388.126,00€

41,09%

36.137.467,00€

41,81%

41.519.855,00€

45,92%

22.317.170,00€

30,09%

23.348.294,00€

28,88%

23.340.295,00€

28,73%

24.053.325,00€

27,83%

25.924.316€

28,67%

46.181,00€

0,06%

8.654,00€

0,01%

9.778,00€

0,01%

27.165,00€

0,03%

11.904,00€

0,01%

4.900.665,00€

6,61%

4.695.304,00€

5,81%

4.427.074,00€

5,45%

4.235.550,00€

4,90%

2.866.881,00€

3,17%

276.178,00€

0,37%

0,00€

0%

0,00€

0%

1.380.000,00€

1,60%

0,00€

0%

75,00€

0%

76,00€

0%

0,00€

0%

958,00€

0%

22,00€

0%

603.076,00€

0,81%

664.734,00€

0,82%

1.632.614,00€

2,01%

1.502.002,00€

1,74%

66.528,00€

0,07%

74.178.288,00€

100,00%

80.845.761,00€

100,00%

81.246.735,00€

100,00%

86.435.553,00€

100,00%

90.409.973,00€

100,00%
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TABELA 12
PREVISÃO DE CUSTOS DO INEM

A previsão de custos totais do INEM para o triénio de

NÚMERO DE CONTA
DESCRIÇÃO

2017/2019, representam um acréscimo de cerca de
9% em 2017 e 13% em 2018 e 3% em 2019.
A previsão de aumento superior em 2018 ca a
dever-se essencialmente ao valor estimado com
custos com pessoal.
Em termos económico-nanceiros, importa
prosseguir o ajustamento para assegurar a
sustentabilidade das nanças públicas, reforçar a
estabilidade nanceira e aprofundar a
transformação estrutural, de forma a consolidar os
progressos alcançados e reforçar as bases da
economia portuguesa, conforme estipulado nas
Grandes Opções do Plano.
No âmbito da prossecução da missão do INEM,
importa diligenciar no sentido de melhorar a
eciência e ecácia na utilização dos recursos
disponíveis, promovendo a sua utilização racional
pelos serviços. Por outro lado, é importante garantir
a monitorização e controlo sistemático da despesa
por forma a identicar desvio se introduzir as
correções necessárias.
De referir ainda, que existe a convicção de que se
as autorizações prévias se efetuassem de uma
forma mais rápida, os resultados seriam ainda
melhores.

61
Custo das Matérias Consumidas

62
Fornecimento e Serviços externos

63
Transferências Correntes Concedidas e
Prestações Sociais

64
Custos com Pessoal

65
Outros Custos e Perdas Operacionais

66
Amortizações do Exercício

M

1.18

19.6

47.3

27.9

30

2.69

67
Provisões do Exercício

68
Custos e Perdas nanceiras

69
Custos e Perdas extraordinárias
TOTAL
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1

6

98.8

2017 (Previsão)

2018 (Previsão)

2019 (Previsão)

MONTANTE

PESO %

MONTANTE

PESO %

MONTANTE

PESO %

83.373,00€

1,20%

1.199.940,00€

1,07%

1.216.739,00€

1,06%

673.830,00€

19,90%

19.909.916,00€

17,78%

20.148.835,00€

17,48%

361.698,00€

47,90%

49.092.682,00€

43,84%

51.301.853,00€

44,50%

928.266,00€

28,24%

38.347.190,00€

34,25%

38.608.277,00€

33,49%

0.000,00€

0,03%

30.300,00€

0,03%

30.603,00€

0,03%

97.109,00€

2,73%

3.384.203,00€

3,02%

3.978.732,00€

3,45%

0,00€

0%

0,00€

0%

0,00€

0%

150,00€

0%

152,00€

0%

153,00€

0%

6.000,00€

0,01%

6.060,00€

0,01%

6.121,00€

0,01%

0%

111.970.443,00€

0%

115.291.313,00€

0%

880.426,00€
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INDICADORES
DE DESEMPENHO
Em termos globais, salienta-se o aumento dos custos
incorridos a par do aumento dos proveitos obtidos
pelo INEM. No âmbito da estratégia delineada de
alargamento e melhoria da rede SIEM, preve-se que
esta tendência de aumento se mantenha nos
próximos exercícios económicos.
No ano de 2016, estima-se que o resultado líquido
do INEM ascenda a 9.956.199€, representando este
valor um acréscimo de cerca de 19% relativamente
a 2015.
No entanto, importa analisar os resultados obtidos,
alinhados com a necessidade de manutenção do
controlo da execução orçamental, que tem

limitado a aplicação dos proveitos gerados pelo
INEM na sua plenitude, e ainda na perspetiva da
constituição de reservas necessárias para os
investimentos futuros. Por limitação imposta pelos
normativos em vigor, a execução cou aquém do
esperado, passando em compromissos futuros,
cerca de 6 M€, e cabimentos no valor de 3M€, cujos
processos não avançaram, sendo na sua maioria
respeitantes a aquisições de novos meios de
emergência médica.
Pela análise dos indicadores de desempenho
apurados, é possível destacar os seguintes aspetos
complementares:

TABELA 13
INDICADORES DE DESEMPENHO 2013-2016

2013

2014

2015

2016 (E)

2017 (P)

0%

-10%

13%

15%

13%

Proveitos Totais/Custos Totais

100%

92%

110%

111%

110%

Impostos, Taxas e Outros/ Proveitos Totais

94%

98%

99%

99%

98%

Transferências Concedidas/Custos Totais

37%

41%

42%

46%

48%

Custos com o Pessoal/Custos Totais

29%

29%

28%

29%

28%

Amortizações do Exercício/Custos Totais

6%

5%

5%

3%

3%

INDICADORES DE DESEMPENHO

Resultado Líquido/Fundos Próprios

¬

A evolução favorável da rentabilidade dos
Fundos Próprios decorreu essencialmente do
aumento das receitas próprias a par de um
controlo no aumento dos custos;

¬

Em 2015 foi possível consolidar a capacidade
do INEM na obtenção de nanciamento
adequado para fazer face às necessidades
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decorrentes da sua missão, por via do aumento
da taxa aplicada em 0,5 pontos percentuais
sobre os prémios ou contribuições relativas a
contratos de seguros, nos termos previstos na Lei
n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro;

TABELA 14
INDICADORES FINANCEIROS A 31 DE DEZEMBRO DE 2016(E)

¬

¬

¬

O ano de 2016 vem rmar a tendência de
crescimento dos custos operacionais
relacionados com as parcerias estabelecidas
no âmbito do SIEM, atingindo os 46% dos custos
totais. De destacar que em 2013 estes custos
representavam 37% do total e que se prevê o
seu aumento para 48% no ano de 2017;
No que concerne a custos com pessoal, estes
têm apresentado uma tendência de
estabilização no período em análise,
representando, em média, cerca de 29% dos
custos totais;
Pela análise do impacto das amortizações
sobre os custos totais apurados (3%), é possível
vericar uma ligeira descida relativamente aos
anos anteriores, evidenciando a necessidade
de investimento na renovação do equipamento
que se encontra totalmente amortizado e com
elevados custos correntes.

Sob a perspetiva nanceira, e de acordo com os
respetivos indicadores que se estimam para 31 de
dezembro de 2016, o INEM apresenta um elevado
grau de solidez devido à inexistência de qualquer
dívida de médio/longo prazo e pela disponibilidade
de liquidez apresentada para fazer face às suas
obrigações de curto prazo.
No que concerne aos indicadores de
endividamento e de solvabilidade, é possível inferir
que quer o valor dos ativos líquidos, quer o valor dos
fundos próprios do INEM são por si sucientes para
cobrir todas as suas dívidas.
No que concerne à autonomia nanceira, o INEM
apresenta um grau de autonomia nanceira
bastante satisfatório, pela considerável
representatividade dos seus fundos próprios.

INDICADORES FINANCEIROS

2016 (E)

Liquidez Geral

721%

Liquidez Imediata

83%

Liquidez Reduzida

713%

Endividamento

15%

Estrutura do Endividamento

78%

Solvabilidade

583%

Autonomia Financeira

85%
Fonte: Dados apurados pelo Balanço
Previsional de 31/12/2016

9.2

RECURSOS
HUMANOS
O mapa de pessoal do INEM representa e incorpora
o número de recursos humanos que se estima ser
necessário, atentas a prossecução das atribuições
do INEM bem como os objetivos a alcançar e os
recursos nanceiros envolvidos.
CONSIDERANDO:
¬

As exigências de funcionamento do INEM.

¬

A maior procura dos serviços de emergência
médica que se tem reetivo na crescente
atividade dos últimos anos.

¬

A procura contínua de ganhos de eciência.

¬

A necessidade de dar resposta adequada e no
mais curto espaço de tempo à atividade do
CODU Nacional do INEM;
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¬

A necessária continuidade da implementação
de uma rede nacional de meios de emergência
médica, adaptada às
características/necessidades das diferentes
regiões do País, e de onde decorre a atividade
que norteia toda a sua operacionalidade;

¬

A necessidade de assegurar o reforço das áreas
de coordenação, logística e suporte;

¬

A necessidade de garantir as responsabilidades
institucionais relativas aos circuitos do
medicamento e dos dispositivos médicos;

¬

A necessidade de evitar o recurso ao trabalho
extraordinário e reduzir as prestações de
serviços externos;

Importante referir a implementação da nova
carreira de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar
(TEPH), instituída pelo Decreto-Lei n.º 19/2016, de 15

de abril, que se aplica aos operacionais que
exercem funções nos meios de emergência médica
pré-hospitalar e no Centro de Orientação de
Doentes Urgentes (CODU).
Conclui-se ser indispensável que o Mapa de Pessoal
acompanhe o conjunto da sua exigente atividade.
Assim, torna-se premente dotar o Instituto de
recursos humanos que lhe permitam o
desenvolvimento eciente, mas também ecaz, das
suas atividades, onde se destaca o funcionamento
dos CODU e dos meios de emergência médica,
corrigindo assim o seu atual decit.
Simultaneamente, agura-se da maior importância
assegurar a adequada dotação de recursos
humanos no âmbito das atividades de backofce,
não sendo fator crítico, são, contudo, fundamentais
ao bom funcionamento da Organização.
O gráco abaixo apresenta a evolução da relação
entre o número de postos de trabalho previstos e
ocupados (efetivos) no mapa de pessoal do INEM.

GRÁFICO 1
EVOLUÇÃO MAPA DE PESSOAL DO INEM
OCUPADOS

PREVISTOS

1.847
1.619

1.592

1.323
1.195

2011

2012

1.592
1.265

2013

1.727

1.642

1.234

2014

1.721
1.591

1.244

2015

1281

2016

2017

Nota: O número de postos de trabalho ocupados em 2017 é um número estimado
em função dos procedimentos concursais aos quais se prevê dar início em 2017
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DURANTE O ANO DE 2016 FOI JÁ POSSÍVEL REFORÇAR

DO NÚMERO TOTAL DE 1.721 POSTOS DE TRABALHO

O MAPA DE PESSOAL:

PROPOSTOS:

¬

Integração de 85 novos prossionais, Técnicos
de Emergência Pré-hospitalar (janeiro/2016)

¬

87% (1.503), estão afetos aos atuais três serviços
desconcentrados (Delegações Regionais do
Norte, Centro e Sul).

¬

Integração de 70 novos prossionais para o
Centro de Orientação de Doentes Urgentes
(setembro/2016)

¬

13 % (218), representam o total de
trabalhadores afetos aos serviços centrais.

NO CORRENTE ANO DE 2017:
¬

Foi já aberto procedimento concursal para
ocupação de 100 postos de trabalho na
carreira TEPH,

¬

Processo de recrutamento por mobilidade
interna na categoria ou intercarreiras para 60
prossionais para reforço dos CODU

¬

Sendo igualmente publicitado, a curto prazo,
processo de recrutamento, por mobilidade
interna, de 10 prossionais para reforço do
CAPIC

Será ainda, dada continuidade ao processo de
contratação de 80 enfermeiros (dos quais 19 já
iniciaram funções em janeiro de 2017).
O Mapa de Pessoal do INEM sofreu uma redução
em 2012 e 2013 por conta do Plano de Redução e
Melhoria da Administração Central (PREMAC), que
determinou as linhas gerais de racionalização na
utilização dos recursos públicos para cumprimento
dos objetivos de redução da despesa.Em 2015 foi
possível um acréscimo de 50 postos de trabalho, o
que representou um aumento pouco signicativo
(3% face ao biénio anterior).
Em 2016, perspetiva-se um acréscimo de 85 Postos
de Trabalho, o que representará um aumento de 5%
face ao ano de 2015, assistindo-se, porém, em 2017,
a uma ligeira redução do número total de postos de
trabalho previstos no mapa de pessoal (6 postos de
trabalho).

O que signica que a quase totalidade dos postos
de trabalho estão direcionados para prestação de
socorro, ou seja, para o exercício de funções no
âmbito dos CODU e dos Meios de Emergência
Médica.
É de relevar os esforços que têm sido desenvolvidos
no sentido de dotar o mapa de pessoal com
prossionais melhor habilitados e da forma mais
célere possível, cumprindo a tramitação legal
instituída. Paralelamente, tem-se procurado corrigir
a dependência do INEM, de prossionais cujo
exercício não seja passível de consolidação no
mapa de pessoal, como sucede, a título
exemplicativo, com os trabalhadores detentores
de contrato de trabalho sem termo no serviço de
origem em exercício de funções em regime de
cedência de interesse público no INEM.
A preocupação com a redução dos custos com o
trabalho extraordinário e com as prestações de
serviços, tem sido igualmente uma constante.
Em suma, o INEM tem procurado satisfazer a sua
carência de recursos humanos de forma sustentada
e sólida, quer para os prossionais, quer para a
Instituição.
Todavia, os esforços desenvolvidos para
preenchimento dos postos de trabalho previstos e
não ocupados no mapa de pessoal têm-se
revelado insucientes para dar resposta às
necessidades da Instituição.
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TABELA 15
EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO INEM, POR CATEGORIA PROFISSIO

Até à data, os recrutamentos realizados caram
muito abaixo dos objetivos a que se propunham,
acentuando a desadequação entre o mapa de
efetivos e os lugares efetivamente ocupados.
A manifesta insuciência de recrutamentos efetivos,
abaixo dos postos de trabalho vagos, torna
fundamental intensicar a abertura de
procedimentos ou alargar o leque de recrutamento,
de forma a completar o Mapa de Pessoal.

2011

CATEGORIAS

201

PREVISTOS

OCUPADOS

PREVISTOS

DIRIGENTES SUPERIORES

3

3

3

DIRIGENTES INTERMÉDIOS

29

17

21

ASSESSORES

2

0

-----

MÉDICOS

28

7

19

ENFERMEIROS

159

114

159

TÉCNICOS SUPERIORES DE SAÚDE

0

1

1

Pelo exposto torna-se fundamental o aumento do
Mapa de Pessoal que, para o próximo triénio deve
contemplar um total de 1.992 trabalhadores.
Este calculo tem por base, por um lado o crescente
aumento da atividade do INEM e a necessária
abertura de Meios de Emergência Médica, e por
outro, colmatar o impacto da passagem do horário
de trabalho das 40 horas para as 35 horas e a
expectável saída de prossionais para outras
instituições.

TÉCNICOS SUPERIORES

54

35

50

ESPECIALISTAS EM INFORMÁTICA

1

0

1

O Quadro abaixo apresenta o detalhe dos postos

TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

10

4

5

COORDENADORES TÉCNICOS

3

4

4

ASSISTENTES
ENCARREGADOS OPERACIONAIS

17

11

12

ASSISTENTES TÉCNICOS
(BACKOFFICE)

109

69

102

ASSISTENTES TÉCNICOS (TOTE)

393

179

250

TÉCNICOS DE EMERGÊNCIA
PRÉ-HOSPITALAR (TEPH)/TOTE

-----

-----

-----

TÉCNICOS DE EMERGÊNCIA
PRÉ-HOSPITALAR (TEPH)

1.011

764

961

28

24

31

-----

-----

-----

1.847

1.232

1.619

de Trabalho no Mapa de Pessoal com os
comparativos com anos anteriores.

AUXILIARES DE TELECOMUNICAÇÕES
DE EMERGÊNCIA (ATE)
COORDENADOR TEPH

TOTAL
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ONAL

NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO NO MAPA DE PESSOAL

12

2013

2014

2015

2016

2017
PREVISTOS

2018 / 2019

OCUPADOS

PREVISTOS

OCUPADOS

PREVISTOS

OCUPADOS

PREVISTOS

OCUPADOS

PREVISTOS

OCUPADOS

PREVISTOS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

13

22

16

22

14

22

13

22

13

22

22

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

6

20

6

20

6

24

5

24

7

24

24

107

163

134

163

129

195

122

204

118

204

204

1

1

1

1

1

2

1

2

0

1

1

36

55

40

55

47

60

49

78

45

78

78

1

1

0

1

1

3

1

3

0

3

3

5

7

6

7

7

8

8

9

7

9

9

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

10

11

10

11

9

11

9

11

9

11

11

74

89

69

89

63

77

60

75

60

88

88

159

250

158

250

169

275

215

31

-----

-----

1.264

1.534

306
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

181

754

938

800

938

766

938

740

970

803

23

29

19

29

17

21

16

17

0

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

1

11

11

1.195

1.592

1.265

1.592

1.234

1.642

1.244

1.727

1.281

1.721

1.992
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9.3

9.4

No triénio de 2017/2019 será dada continuidade à
otimização da ocupação dos edifícios melhorando
a funcionalidade e eciência dos mesmos,
ajustando-os à localização geográca e ao estado
de conservação de cada imóvel.

Para cumprimento das suas obrigações no âmbito
do SIEM, o INEM tem à sua disposição diversos meios
atuação no terreno, que se baseiam numa solução
de complementaridade entre os vários meios de
emergência médica, entre eles:

RECURSOS
PATRIMONIAIS

De referir que, tendo em atenção que as
instalações do INEM em Lisboa se situam numa zona
de elevado risco sísmico e apresentam
constrangimentos signicativos em termos de
funcionalidade e espaço disponível, é desejável a
implementação de uma solução, denitiva, que
elimine/reduza esse fator de risco e garanta
instalações adaptadas às reais necessidades do
INEM, ao mesmo tempo que se otimizam os recursos
imobiliários e logísticos da instituição.
A referida solução consistiria na venda/permuta dos
imóveis e terrenos, com subsequente compra de um
terreno adequado e a construção de novas
instalações projetadas para responder às
necessidades atuais e futuras do INEM em Lisboa.
Assim, será iniciado o processo de avaliação dos
atuais imóveis do INEM disponíveis para alienação,
sendo fundamental a obtenção de valores atuais
de mercado, através de empresas com experiência
e credibilidade na matéria.
Há a possibilidade da eventual receita da venda
dos imóveis/terrenos do INEM reverter para a
construção das novas instalações do INEM.
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RECURSOS
LOGÍSTICOS

¬

VIATURAS MÉDICAS DE EMERGÊNCIA E
REANIMAÇÃO (VMER),

¬

AMBULÂNCIAS DE SUPORTE IMEDIATO DE VIDA
(SIV),

¬

AMBULÂNCIAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (AEM),

¬

MOTOCICLOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (MEM),

¬

AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR
PEDIÁTRICO (TIP),

¬

UNIDADES MÓVEIS DE INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA DE EMERGÊNCIA (UMIPE)

¬

SERVIÇO DE HELICÓPTEROS DE EMERGÊNCIA
MÉDICA (SHEM).

Para além destes meios, o INEM dispõe ainda de
Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades,
que são agentes de proteção civil e/ou elementos
do SIEM (PEM, Reservas - RES e NINEM).
Atualmente o INEM tem em funcionamento 657
meios de emergência médica distribuídos
geogracamente por todo o território de Portugal
continental.

TABELA 16
TIPO DE MEIO DE EMERGÊNCIA MÉDICA

NÚMERO DE MEIOS DISPONÍVEIS

TIPO DE MEIO DE EMERGÊNCIA MÉDICA

(FEVEREIRO/2017)

SERVIÇO DE HELICÓPTEROS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

5

(SHEM)

VIATURA MÉDICA DE EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO

44

(VMER)

AMBULÂNCIAS SUPORTE IMEDIATO DE VIDA

40

(SIV)

AMBULÂNCIAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

56

(AEM)

MOTOCICLOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

8

(MEM)

AMBULÂNCIAS TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PEDIÁTRICO

4

(TIP)

UNIDADE MÓVEL DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE EMERGÊNCIA
(UMIPE)

AMBULÂNCIAS DE SOCORRO SEDEADAS EM POSTOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
(PEM)

AMBULÂNCIAS DE SOCORRO SEDEADAS EM POSTOS RESERVA *
(RES)

AMBULÂNCIAS NÃO INEM **

4
300
156
40

(NINEM)

TOTAL

657
* Ambulâncias de Socorro pertencentes a
Corporações de Bombeiros, Núcleos ou Delegações
da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)
** Ambulâncias de socorro pertencentes a
Corporações de Bombeiros, Núcleos ou Delegações
da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), sem protocolo
com o INEM

Prevê-se para 2017 a implementação de novos
meios, dando cumprimento ao Plano de Rede de
Meios de Emergência Pré-Hospitalar e continuidade
ao reajustamento da rede de meios de emergência
médica, adaptada às necessidades das diferentes
regiões do País:
¬

7 Ambulâncias Suporte Imediato de Vida (SIV)

¬

5 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)

¬

10 Ambulâncias de Socorro sedeadas em
entidades do SIEM (PEM)

Note-se que a abertura de novos Meios de Emergência
Médica ca sempre dependente dos concursos de
aquisição de viaturas e do recrutamento de novos
operacionais.
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Está ainda previsto a implementação de um plano
plurianual de renovação da frota de ambulâncias e
equipamentos e a análise de alternativas à
aquisição de viaturas, em colaboração com os
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)e
os Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
(SUCH).
A frota atual do INEM conta com 730 veículos, de
tipologias diversas:

Para além dos veículos utilizados para transporte de
doentes em situações de emergência, o INEM
possui outros meios destinados a situações especiais
e de exceção que são acionados em casos de
situações extremas de emergência como grandes
acidentes, catástrofes naturais, entre outros.

TABELA 17
TIPO DE MEIO DE EMERGÊNCIA MÉDICA

NÚMERO
DE VIATURAS

%

104

14 %

59

8%

444

61 %

22

3%

4

1%

8

1%

VIATURA ESPECIAL

24

3%

VIATURA SERVIÇOS GERAIS

65

9%

730

100 %

TIPO DE MEIO DE EMERGÊNCIA MÉDICA
VIATURA MÉDICA DE EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO
(VMER)

AMBULÂNCIAS DE SUPORTE IMEDIATO DE VIDA
(SIV)

AMBULÂNCIAS SUPORTE BÁSICO DE VIDA
(AEM E PEM)

MOTOCICLOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
(MEM)

UNIDADE MÓVEL DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE EMERGÊNCIA
(UMIPE)

AMBULÂNCIAS TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PEDIÁTRICO
(TIP)

TOTAL

Destes, 456 são ambulâncias e veículos de
emergência médica do INEM em funcionamento,
distribuídos geogracamente por todo o território
continental, para os quais é necessário garantir em
permanência a respetiva conservação e
reparação, sob pena de car comprometida a
prestação de socorro pré-hospitalar a sinistrados e
vítimas de doença súbita.
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As restantes são viaturas de reserva, para suprir
situações de inoperacionalidade relacionadas com
avarias, sinistros e reparações, viaturas para
situações de exceção e viaturas de serviço.

TABELA 18
DISTRIBUIÇÃO DOS MEIOS POR TIPOLOGIA E DELEGAÇÃO REGIONAL

DELEGAÇÃO REGIONAL
CONTEÚDO FUNCIONAL
(TIPOLOGIA)

TOTAL
MEIOS

SUL
NORTE

CENTRO
LISBOA

FARO

VMER

14

10

17

3

44

SIV

19

8

9

4

40

TIP

1

1

1

1

4

UMIPE

1

1

1

1

4

AEM

18

12

20

6

56

MEM

3

1

3

1

8

PEM

103

80

101

16

300

TOTAL GERAL

159

113

152

32

456

Para além da abertura de novos meios de
emergência médica encontra-se justicada a
necessidade que fundamenta a reorganização dos
meios aéreos, quando confrontadas com a atual
situação, nomeadamente a partilha de meios com
o Ministério da Administração Interna.
Analisados os custos benefícios que daí resultam
para a comunidade em geral no âmbito da
prestação do socorro em emergência médica,
numa perspetiva de racionalidade económica, o
cenário proposto e exequível para 2017, uma frota
de quatro helicópteros dedicados em exclusivo à
emergência Médica e operacionais durante todos
os meses do ano.

No que respeita à aquisição de viaturas, está
previsto para 2017, o início de procedimentos de
aquisição centralizada dos seguintes veículos:
¬

30 (trinta) Viaturas Médicas de Emergência e
Reanimação (VMER)

¬

3 (três) Viaturas Médicas de Emergência e
Reanimação 4x4

¬

22 (vinte e duas) Ambulâncias de Emergência
Médica (AEM)

¬

5 (cinco) Motociclos de Emergência Médica
(MEM)

O cenário Proposto e exequível para 2017,
contempla uma frota de quatro helicópteros
dedicados em exclusivo à emergência Médica e
operacionais durante todos os meses do ano.
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9.5

RECURSOS TECNOLÓGICOS
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
O INEM utiliza, há várias décadas, Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC). Esta utilização
sempre teve, e tem, duas grandes vertentes: a
vertente operacional e a vertente de apoio à
atividade operacional, onde se inclui toda a
atividade de gestão e o funcionamento quotidiano
do INEM.
Considera-se de extrema importância uma maior
dinâmica na gestão da informação, na exploração
das ferramentas de comunicação, na
implementação de soluções da designada Internet
of Things e na consequente evolução tecnológica.
Para além disso, torna-se fundamental desenvolver
uma estratégia para as TIC alinhada com
mecanismos de redução de custos, utilizando as TIC
como fator potenciador da mudança e da
modernização administrativa, bem como da
implementação de soluções TIC comuns.
Para alcançar estes objetivos torna-se necessário
realizar um investimento nesta área conducente à
ampliação de capacidades de infraestrutura base.
O Planeamento de Sistemas de Informação traduzse na atividade de construção de um plano em que
sejam contemplados os diversos objetos
organizacionais e do Sistema de Informação de
forma a possibilitar uma correta representação da
visão global do sistema, incluindo os elementos
necessários para a sua operacionalização, na
procura simultânea da satisfação dos utilizadores e
de um correto suporte e tratamento das inuências
entre a Organização e o seu Sistema de
Informação.
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DESTA FORMA, PRETENDEMOS COM ESTE
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO:
¬

Alinhar os investimentos em Sistemas e
Tecnologias de Informação (SI/TI) com os
objetivos organizacionais, explorando as
possibilidades de utilizar as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) para obter
vantagem competitiva;

¬

Preencher o portfolio futuro de aplicações com
sistemas de informação que satisfaçam os
requisitos do negócio;

¬

Denir quais as aplicações a desenvolver ou a
adquirir e respetivas prioridades (assim como
rejeitar aplicações menos relevantes);

¬

Garantir soluções de fail-over e disaster recovery
ecazes;

¬

Desenvolver políticas e arquiteturas para as
tecnologias de informação e informação;

¬

Desenvolver uma boa gestão dos recursos
humanos e materiais necessários na área SI/TI.

O plano tem como base uma tipologia de IT
Governance defensiva, que exige um elevado nível
de abilidade, centrando-se desta forma na gestão
riscos das TIC. Pretende-se desta forma assegurar a
completude, qualidade, segurança, abilidade e
manutenção
PARA O ANO DE 2017, PREVÊ-SE:
¬

Reestruturação da rede de dados core e de
distribuição

¬

Reestruturação da rede de comunicações

¬

Aumento da capacidade de processamento,
de armazenamento e backup

¬

Criação de um Disaster Recovery no site do
Porto e implementar planos de contingência no
caso de inoperacionalidades dos sistemas

¬

Aumento da camada de segurança física e
lógica

¬

Ampliação das capacidades de cloud e
disponibilização mais alargada e integrada de
algumas competências aplicacionais já
existentes no INEM

No âmbito operacional, os prossionais de
emergência médica dispõem de um conjunto de
ferramentas eletrónicas no suporte à prestação de
cuidados de saúde pré-hospitalar. As redes de
telecomunicações e os sistemas de informação do
INEM são soluções de software especícas,
desenvolvidas à medida e com os atributos de
abilidade, disponibilidade, eciência, conança,
segurança e facilidade de manutenção. Estes
serviços de telecomunicações de suporte às
comunicações de dados, permitem a interligação
entre os Centros de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU) sedeados nos edifícios das
Delegações Regionais do Norte (Porto) do Centro
(Coimbra) e do Sul (Lisboa) do INEM. Esta rede
suporta, ainda, todo o tráfego de dados e voz entre
os CODU e as demais instalações do INEM.

criteriosa de todas as situações. A aplicação de
critérios uniformes, na avaliação e condução
das situações, evita que a mesma situação
atendida por pessoas diferentes, e muitas vezes
pela mesma, gere decisões diversas. Esta
solução permite, também, uma maior rapidez
no acionamento de meios de socorro, através
da priorização precoce dos eventos, com
consequente diminuição dos tempos de
resposta.
¬

O iCARE (Integrated Clinical Ambulance
REcord), é um sistema de registo clinico
eletrónico implementado nos meios de socorro
para melhorar a articulação entre os meios no
terreno, o atendimento efetuado nos Centros
de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e
as unidades de saúde, melhorando os tempos
de chegada dos meios ao local da ocorrência
e a integração da informação. Este sistema
permite menor dispêndio de tempo e menor
ocorrência de erros/perdas de informação.
Permite também melhorar a rapidez na
articulação com Unidades de Saúde e a
monitorização da atividade, possibilitando a sua
melhoria continua.

¬

O SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e
Despacho de Emergência Médica), é um
sistema que permite classicar as chamadas
vindas das centrais 112, transferidas com
georreferenciação e identicar a sua
localização geográca (ao nível do nome da
rua e do número de polícia) Permite, ainda,
automatizar o despacho dos meios de
emergência, fazendo com que seja o meio mais
adequado e mais próximo da ocorrência a
dirigir-se para o local da mesma, o que permite
uma gestão racional dos meios existentes.

IDENTIFICAM-SE OS PRINCIPAIS SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO DE SUPORTE À ATIVIDADE
OPERACIONAL DO INEM:
¬

O CMS (Call Management System) é o Software
de gestão da central telefónica que regista
todo o uxo de informação referente ao
atendimento, permitindo, por um lado, ter
informação detalhada do tipo de chamadas,
nomeadamente a sua origem (112, Linha de
saúde 24, pedidos de triagem), e por outro, gerir
os agentes nas suas diferentes tarefas de
atendimento.

¬

O TETRICOSY® (TElephonic TRIage and
COunseling SYstem), é um sistema de triagem
telefónica que tem por base, algoritmos de
decisão que combatem a aleatoriedade e,
consequentemente, o erro no tratamento das
chamadas, com uma avaliação sistemática e
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A formação em emergência médica assume um
destaque incontornável na atividade diária do
INEM, através da promoção da formação e
qualicação dos prossionais, indispensável às
ações de emergência médica. De salientar a
competência do INEM, no que respeita à formação
em emergência médica, devidamente consagrada
na legislação existente: denir, planear, coordenar e
certicar a estratégia de formação em emergência
médica dos vários intervenientes do SIEM, incluindo
estabelecimentos, instituições e serviços do SNS.
Para o ano de 2017 será dada continuidade à
otimização e ampliação da rede de formação em
emergência médica visando, por um lado, o
crescimento exponencial do número de
cidadãos(ãs) com competência em Suporte Básico
de Vida, e por outro o incremento do número de
prossionais habilitados na área da formação, quer
internamente, quer externamente aumentando o
número de entidades acreditadas em formação na
área da emergência médica.
As ações de Mass Training de Suporte Básico de
Vida, em franco crescimento, constituem uma
prioridade do INEM, revelando-se um instrumento
fundamental para a sensibilização do(a)
cidadão(ã) comum relativamente ao papel que
cada um representa na cadeia de sobrevivência.
Neste âmbito, é de realçar o protocolo celebrado
entre o Ministério da Saúde e o Ministério da
Educação, que visa a formação de alunos do 3º
ciclo do ensino secundário, que em cada ano letivo
frequentarem o 10º ano de escolaridade.
Na sequência das novas guidelines emanadas pelo
European Ressuscitation Council pretende-se, no
decorrer do ano de 2017, proceder à revisão dos
vários produtos pedagógicos do INEM adaptandoos ao estado-da-arte e, com base na experiência
adquirida ao longo de anos de formação,
reformular conteúdos, formato de cursos e manuais
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de formação, desenvolver novos materiais
pedagógicos com uma forte aposta em recursos
tecnológicos, numa perspetiva de adaptação a
novas realidades, renovação da imagem e
implementação da “marca” INEM como sinónimo
de qualidade na área da formação em
emergência médica.
A qualidade representa uma importante aposta na
área da formação em 2017. Ao longo do ano serão
realizadas auditorias aos cursos de formação
ministrados pelo INEM e pelas entidades
acreditadas, com o objetivo de identicar
potenciais áreas de melhoria e garantir a
uniformização da qualidade da formação INEM,
onde quer que seja ministrada.
O enquadramento dos objetivos estratégicos
denidos para a Formação em Emergência Médica
é realizado em articulação com as Delegações
Regionais (Norte, Centro e Sul) de acordo com as
necessidades especícas de cada região.
O Plano de Formação em Emergência Médica para
2017 contempla as ações de formação necessárias
para atingir os objetivos estratégicos do INEM.
ESTE PLANO TEVE COMO PREMISSAS:
¬

Garantir a operacionalidade dos meios de
Emergência Médica Pré-hospitalar

¬

Garantir a continuação do processo de
integração hospitalar das VMER, Ambulâncias
SIV e dos meios INEM que o CD venha a decidir
integrar

¬

Garantir a formação dos Técnicos de
Emergência Pré-Hospitalar necessários ao
funcionamento dos CODU e de meios da rede
de Emergência Médica Pré-hospitalar do INEM,
de acordo com os planos aprovados

¬

Garantir a formação dos formadores
necessários para que as respetivas Bolsas de
Formadores possam suportar adequadamente
a atividade formativa do INEM

¬

Apoiar os processos de formação contínua dos
operacionais do INEM

¬

Apoiar a formação de elementos de outras
entidades essenciais ao funcionamento do
SIEM, nomeadamente, de bombeiros, incluindo
recerticações e formação de formadores

¬

Prosseguir com a formação necessária para
implementação das designadas “novas
competências” dos TEPH

¬

Realizar as Recerticações em condução dos
TEPH, de acordo com as necessidades

¬

Iniciar/continuar o processo de recerticação
de TEPH que desempenham atividade no
CODU e dos Médicos respetivos

¬

Iniciar/continuar o processo de recerticações
para VMER e SIV

¬

Realizar os cursos de formação de formadores
necessários para acreditar centros de formação
de unidades de saúde, para que estes formem
os seus prossionais em SBV+DAE, SAV e Trauma

¬

¬

Realizar ações de formação para venda ao
exterior, em particular as necessárias para a
acreditação das entidades formadoras
(formação de formadores)
Iniciar/continuar o processo de formação de
formadores SBV nos Agrupamentos de Escolas,
no âmbito do projeto “SBV nas escolas”

¬

Promover e colaborar em ações de “mass
training” de SBV

O Plano de Formação de Emergência Médica para
2017 contempla os produtos pedagógicos que
abaixo se identicam.

PRODUTOS PEDAGÓGICOS
EMERGÊNCIA MÉDICA:
¬

Curso Avançado Psicologia Emergência

¬

Fisiologia de Voo e Segurança em Heliportos /
Helitransporte

¬

Formação de Formadores Nível III / Nível V

¬

Formação de Formadores SBV / SBVDAE

¬

Formação de Formadores Novas Competências
- Protocolos (TEPH)

¬

SAV para Médicos CODU/Enfermeiros
SIV/Operacionais VMER

¬

Coordenação Médica do CODU

¬

Centro de Informação Antivenenos

¬

TEPH - CODU - Abordagem e Reanimação /
Emergências / Atendimento / Acionamento

¬

Emergências Médicas para VMER / SIV

¬

Emergências Pediátricas e Obstétricas para
VMER / SIV

¬

Emergências Trauma para VMER / SIV

¬

Módulo Transporte Doente Crítico/Situação
Exceção para VMER.

¬

Módulo Transporte Doente Crítico/Situação
Exceção para SIV
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¬

Tripulante de Ambulância de Socorro Abordagem e Reanimação / Emergências
Pediátricas e Obstétricas / Emergências
Médicas / Emergências Trauma

¬

Protocolos Novas Competências (TEPH)

¬

Suporte Básico de Vida - Escolas

¬

SBV-DAE

¬

Recerticação Tripulante de Ambulância de
Socorro

¬

Técnicas Básicas de Emergência

¬

Mass training SBV

PRODUTO PEDAGÓGICO
CONDUÇÕES:
¬

Pré-seleção Condução Base.

¬

Condução Ambulância

¬

Recerticação Condução Ambulância

¬

Condução VMER

¬

Condução MEM

Adicionalmente, em 2017, será implementado um
novo produto pedagógico - módulo básico de
condução de ambulância - destinado à seleção
novos TEPH.

O quadro seguinte apresenta as ações de formação em
Emergência Médica e Condução realizadas nos dois últimos
triénios e as previstas para o triénio 2017/2019:
TABELA 19
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AÇÕES EM EMERGÊNCIA MÉDICA
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ANOS

AÇÕES EM + AÇÕES CONDUÇÃO

2011

216

2012

267

2013

382

2014

295

2015

266

2016

486

P 2017

510

P 2018

535

P 2019

561
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11.1

monitorização da atividade por eles desenvolvida,
com vista à elaboração de um diagnóstico sobre os
atuais constrangimentos com impacto na resposta
dos CODU e à identicação medidas que permitam
ultrapassar os problemas identicados.

CODU - CENTRO DE ORIENTAÇÃO
DE DOENTES URGENTES

Em complementaridade, está igualmente em curso
a revisão dos Fluxos de Triagem telefónica ao
atendimento das chamadas de emergência
médica recebidas nos CODU.

O funcionamento dos CODU é assegurado ao longo
das 24 horas do dia, em todo o território de Portugal
continental, por uma equipa de prossionais
qualicados - Médicos e TEPH com formação
especíca.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
TEMPOS MÉDIOS DE ATENDIMENTO

A atividade do CODU está regulamentada pelo
Despacho n.º 14041/2012, de 29 de outubro, que
dene a atividade do CODU, os seus recursos
humanos, competências, bem como, a articulação
com outros intervenientes do SIEM.

Logo que a chamada é encaminhada para o
CODU do INEM numa média que, atualmente se
situa nas 3.744 /dia1 e com um tempo médio para
atendimento2 que se situada na ordem dos
segundos.

Recorde-se que esta atividade foi, em 2012, objeto
de um processo de Acreditação, segundo o
Modelo Nacional e Ocial de Acreditação do
Ministério da Saúde, tendo sido atribuído ao INEM a
Certicação de Qualidade de Nível Bom atribuído
pelo Comité de Certicação da Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), da
Consejeria de Salud y Bienestar Social. Em 2016 foi
concretizada a manutenção da Acreditação no
nível Bom do Programa de Acreditação CODU e
Meios, validado por visita externa da DGS e iniciado
novo ciclo de Acreditação com manual de
urgência e emergência.

Compete ao CODU atender e avaliar no mais curto
espaço de tempo os pedidos de socorro recebidos,
com o objetivo de identicar e acionar os recursos
necessários e adequados a cada caso.

TABELA 20
CHAMADAS DE EMERGÊNCIA ATENDIDAS

ANO
MÉDIA MENSAL

Para o triénio 2017/2019, está prevista a
reorganização dos CODU, com alteração ao atual

MÉDIA DIA

modelo de funcionamento, tendo em vista a

TEMPO MÉDIO PARA ATENDIMENTO

2011

2012

2013

1.363.129

1.150.107

1.201.105

113.594

95.842

100.092

3.735

3.142

3.291

10

9

9

melhoria do seu desempenho.

A diminuição do número de chamadas atendidas, a partir de 2012, cou a dever-se a
e passar a possibilitar uma melhor separação das chamadas com origem nos números

Para este efeito foi criado um Grupo de trabalho
para analisar a atividade dos CODU, identicando
os principais indicadores que possibilitem a

1

Valor médio registado no ano de 2016.
O tempo para atendimento corresponde ao tempo que decorre entre o primeiro
toque da chamada e o seu atendimento pelos operadores do CODU do INEM.
2
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De referir que desde 2011 que o CODU sofreu
algumas alterações, quer no atendimento (foi
alterada a forma de atender as chamadas de
emergência que chegam ao CODU, passando as
chamadas a ser atendidas a nível nacional), quer
na triagem das chamadas e acionamento dos
meios (criação de algoritmos de triagem), através
da uniformização de procedimentos que se
traduziram em melhorias no desempenho
operacional.
O aumento signicativo que se tem vericado devese às ondas de calor nos períodos de verão e ao
acentuado tempo frio nos períodos de inverno e o
correspondente aumento da incidência da
atividade gripal.
Este acréscimo signicativo tem, naturalmente,
impacto no funcionamento dos CODU,
designadamente no tempo de atendimento das
chamadas.
Em 2016, os CODU do INEM atenderam 1.370.348
chamadas, o que representa uma média de 3.744

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

1.262.145

1.302.958

1.370.348

1.395.817

1.425.233

1.454.649

105.179

108.580

114.196

116.318

118.769

121.221

3.458

3.570

3.744

3.824

3.905

3.985

15

17

18

10

10

10

ao facto da contabilização das chamadas de emergência se ter tornado “mais na”
s verdes, que deixaram de ser contados como chamadas de emergência.

chamadas por dia (mais 174 chamadas por dia, ou
seja, mais 4,9% face ao ano de 2015).
O aumento do número de chamadas desde 2012
tem sido notório: em 2016 atenderam-se, por dia,
mais 593 chamadas do que em 2012.
Importa referir que o desempenho da atividade é
avaliado sistematicamente.
Diariamente é monitorizada a atividade no CODU
por forma a identicar a performance dos
prossionais, com o objetivo de melhorar o serviço
prestado, permitindo tomar medidas imediatas e
antecipar desvios no desempenho desta atividade,
minorando o impacto do acréscimo de volume de
trabalho.
Estas medidas passam pelo reforço dos(as)
trabalhadores(as) alocados(as) aos CODU, a
reativação de postos de trabalho no CODU, o
reforço de alguns períodos mais críticos com a
implementação de turnos adicionais e outras
medidas que se destinam a acelerar os processos
de tomada de decisão.
Com estas medidas, que vêm reforçar a dinâmica
de funcionamento deste serviço, o Instituto
pretende melhorar o tempo de atendimento das
chamadas recebidas nas suas Centrais Médicas.

2016 CODU

1.370.348 chamadas
média de 3.744 chamadas por dia
mais 174 chamadas por dia
atenderam
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CHAMADAS
NÃO EMERGENTES
Com o objetivo de proporcionar a melhoria da
qualidade de atendimento, através da otimização
de recursos existentes no SNS e garantir a
acessibilidade do utente ao organismo mais
competente para prestar o serviço pretendido em
cada momento, no nal de 2011, foi dado início a
um novo procedimento relacionado com as
chamadas não emergentes.
Com efeito, com a entrada em funcionamento do
Serviço “Linha Saúde 24”, o INEM havia já iniciado a
transferência para aquele serviço de um conjunto
de chamadas referenciadas como não
emergentes. Face à avaliação positiva deste
procedimento, foi então dado um novo passo.
Assim, em 2012, no âmbito da partilha de objetivos
interinstitucionais, entrou em vigor um
Protocolo/Memorando de articulação entre a linha
Saúde 24 e a linha de Emergência Médica do INEM.
Este protocolo veio estabelecer, igualmente, o
processo de monitorização de transferência destas
chamadas entre ambos os serviços.
Este procedimento traduz-se na transferência para
a linha Saúde 24, de todas as chamadas
catalogadas como não emergentes, ou seja,
chamadas cujo resultado de triagem não implique
o envio de meios de emergência, exceto no que
concerne aos casos especícos de transferência
para o Centro de Informação Antivenenos e para o
Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em
Crise.
Na prática, este procedimento permite concretizar
uma medida de downscoping, focando o INEM os
seus recursos naquilo que é efetivamente
urgente/emergente, passando para terceiros
(Saúde 24) o que não o é.
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TABELA 21
CHAMADAS ENVIADAS PARA A SAÚDE 24

2011

2012

ANO

51.376

45.068

4

MÉDIA MENSAL

4.281

3.756

3

141

123

2011

2012

ANO

12.679

14.679

1

MÉDIA MENSAL

1.057

1.223

1

35

40

MÉDIA DIA

2

TABELA 22
CHAMADAS RECEBIDAS DA SAÚDE 24

MÉDIA DIA

2

TRIAGEM DAS CHAMADAS
DE EMERGÊNCIA

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

46.322

50.029

68.817

73.559

81.402

89.244

3.777

4.169

5.735

6.130

6.783

7.437

127

137

188

202

223

245

Em 2012, entraram em funcionamento os novos
algoritmos de triagem, o Telephonic Triage and
Couseling System® (Tetricosy®) mais estruturantes, o
que permitiu a estandardização de procedimentos
e a obtenção de ganhos de ecácia na triagem.
O modelo de triagem tem por base um algoritmo
que permite uma maior objetividade no
atendimento das chamadas, uma diminuição da
aleatoriedade e, consequentemente, do erro no
tratamento das chamadas e uma avaliação
sistemática e criteriosa de todas as situações.

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

14.360

15.591

20.887

21.579

23.418

25.258

1.197

1.299

1.741

1.798

1.952

2.105

39

43

57

59

64

69

A triagem das chamadas com a aplicação de
critérios uniformes na avaliação e condução de
todas as situações, permitiu maior rapidez no
acionamento, através da priorização precoce dos
eventos, com consequente diminuição nos tempos
de resposta.
O rácio de acionamentos relativamente ao número
de chamadas de emergência atendidas é, em
média, de 93%.
Considerando a necessidade de melhoria contínua
dos processos, está prevista para 2017/2019 a
revisão dos algoritmos de triagem, fundamental
para obter maiores ganhos de ecácia da triagem
e consequente encurtamento do tempo de
acionamento do meio de emergência
eventualmente necessário.
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11.2

O CODU Mar é constituído por uma equipa de
médicos que garantem apoio 24 horas por dia, 7
dias por semana, com a cooperação das estações
Radionavais, estações Costeiras, Centros Navais de
Busca e Salvamento e com a Autoridade Marítima
Local (Capitanias de Portos).

OUTRA ATIVIDADE
DESENVOLVIDA NO CODU
CODU MAR - ACONSELHAMENTO
MÉDICO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
QUE SE VERIFIQUEM A BORDO
DE EMBARCAÇÕES
O Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Mar
(CODU Mar) tem também por missão prestar
aconselhamento médico a situações de
emergência, o eventual acionamento de meios de
evacuação bem como o encaminhamento
hospitalar de situações de emergência que se
veriquem a bordo de embarcações.

Esta equipa de médicos garante os cuidados a
prestar, procedimentos e terapêutica a administrar
à vítima, podendo também acionar a evacuação
do doente, organizar o acolhimento em terra, e
encaminhá-lo para o serviço hospitalar adequado.
A média diária de situações relacionadas com este
serviço têm-se mantido estável, não se prevendo
para o triénio de 2017/2019 alterações.

TABELA 23
CENTRO DE ORIENTAÇÃO DE DOENTES URGENTES - MAR

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

ANO

96

101

106

92

89

89

85

82

79

MÉDIA MENSAL

8

8,42

8,83

7,67

7,42

7,42

7,09

6,84

6,59

0,26

0,28

0,29

0,25

0,24

0,24

0,23

0,22

0,22

MÉDIA DIA
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CIAV - CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS
É o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) que
presta informações referentes ao diagnóstico,
quadro clínico, toxicidade, terapêutica e
prognóstico da exposição a tóxicos em
intoxicações agudas ou crónicas sobre todos os
produtos existentes, desde medicamentos a
produtos de utilização doméstica ou industrial,
produtos naturais, plantas ou animais.
Trata-se de uma atividade médica de consulta
telefónica na área da toxicologia, responsável pela
prestação, em tempo útil, das informações
necessárias e adequadas a prossionais de saúde
ou ao público em geral, visando uma abordagem
correta e ecaz a vítimas de intoxicação.
Sendo vital dar maior sustentabilidade a este serviço
e contribuir, de forma sinérgica, para ganhos de
sustentabilidade do CODU, foi iniciado, em 2012, um
processo de integração do CIAV na rotina dos
CODU, preservando as suas especicidades,

garantido o necessário sigilo industrial envolvido e
assegurando as competências necessárias para o
exercício desta atividade a todos os futuros
intervenientes.
Com efeito, O INEM encara esta atividade como de
extrema importância no âmbito do SIEM e
principalmente, para o(a) cidadão(ã) sempre com
o objetivo de prestar com a qualidade, segurança,
ecácia e eciência que se impõem.
Neste contexto, o Despacho n.º 14041/2012, de
29/10, que vem regular a atividade dos CODU do
INEM, determina que os CODU são uma estrutura de
coordenação operacional centralizada de toda a
atividade do SIEM sendo-lhe atribuídas entre outras,
o atendimento telefónico permanente deste tipo de
situações especícas.
A média diária de situações relacionadas com este
serviço têm-se mantido estável, não se prevendo no
triénio de 2017/2019 alterações signicativas.

TABELA 24
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

ANO

28.471

32.129

32.795

32.322

33.114

31.622

32.250

32.688

33.126

MÉDIA MENSAL

2.373

2.677

2.733

2.694

2.760

2.635

2.688

2.724

2.761

78

88

90

89

91

86

88

90

91

MÉDIA DIA
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CAPIC - CENTRO DE APOIO
PSICOLÓGICO E INTERVENÇÃO EM CRISE

¬

Tentativas e Risco de Suicídio,

¬

Crises de Ansiedade e Ataques de Pânico,

É o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em
Crise (CAPIC) que presta informações relacionadas
com o apoio psicológico e intervenção em crise
sendo uma atividade direcionada para o
atendimento das necessidades psicossociais da
população bem como, caso seja necessário,
prestar apoio aos intervenientes do SIEM.

¬

Abusos/Violações Físicas ou Abuso Sexual

¬

Emergências Psiquiátricas.

Este Centro foi criado em 2004, para dar resposta a
uma lacuna entretanto identicada, relacionada
com o apoio psicossocial às populações e aos
próprios prossionais.
É formado por uma equipa de psicólogos clínicos
com formação especíca em intervenção
psicológica em crise, emergências psicológicas e
intervenção psicossocial em catástrofe, que
garante, 24 horas por dia, o apoio psicológico das
chamadas telefónicas recebidas nos CODU.
Os Psicólogos intervêm diretamente com o
contactante, no CODU, em diversas situações
como:
¬

Caso seja necessário, estes prossionais deslocam-se
diretamente aos locais onde a sua presença se
justique, através das Unidade Móvel de
Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE),
esta atividade tem sofrido um aumento signicativo
nos últimos anos, conforme se pode observar na
informação da tabela abaixo.
Sendo espetável que o triénio de 2017/2019
mantenha os mesmos níveis de atividade.
Está previsto o reforço de prossionais e
consequentemente a reorganização do serviço em
função desse reforço. Com efeito, este serviços
encontra-se decitário na componente de recursos
humanos no entanto, tem sido possível prestar esta
importante atividade com qualidade, a através da
rentabilização dos recursos disponíveis e de uma
gestão criteriosa.

Crises Psicológicas,

TABELA 25
CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO E INTERVENÇÃO EM CRISE

ANO
MÉDIA MENSAL
MÉDIA DIA
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

3.288

8.585

13.216

14.869

16.219

18.384

21.093

23.739

26.386

274

715

1.1101

1.239

1.352

1.532

1.758

1.978

2.199

9

24

36

41

44

50

58

65

72

APOIO MÉDICO A EVENTOS, ALTAS
INDIVIDUALIDADES E EQUIPAS TÁTICAS
O INEM também assegura outras atividades
relacionadas com o planeamento civil e proteção,
prestando assistência médica em situações de
exceção, a eventos de alto risco, colaborando na
elaboração dos planos de emergência em
situações de catástrofe ou calamidade com as ARS,
DGS e ANPC, e na proteção à saúde de altas
entidades:
¬

¬

·Situações de exceção, como seja, a proteção
e socorro a altas individualidades: planeamento
civil e prevenção, contribuindo, em articulação
com a Direção-Geral de Saúde, para a
denição e atualização das políticas de
planeamento civil de emergência na área da
saúde
Eventos de alto risco, colaborando na
elaboração dos planos de
emergência/catástrofe com as ARS, com a DGS
e com a ANPC, no âmbito das respetivas leis
reguladoras; e orientar a atuação coordenada
dos agentes de saúde nas situações de
catástrofe ou calamidade, integrando a
organização denida em planos de
emergência/catástrofe, sem prejuízo das
atribuições de outras entidades

As equipas que asseguram esta atividade de
proteção da saúde de altas entidades (equipas
VIP), são constituídas por um médico, um
enfermeiro, dois TEPH, tendo à sua disposição uma
AEM e uma VMER. A par das equipas VIP, o INEM
também pode disponibilizar um Posto Médico.
É garantida, nesta área, a prestação de assistência
médica a vítimas de acidente ou doença súbita
durante as visitas de estado e outros eventos de
âmbito político, desportivo, social ou religioso.

No triénio de 2017/2019, o INEM dará continuidade
a esta atividade, operacionalizando Dispositivos de
Emergência Médica, no âmbito de eventos
nomeadamente, rally de Portugal, semanas
académicas, concentrações, operação Fátima,
cerimónias várias, congressos nacionais de partidos
políticos, simulacros, entre outros.
O INEM continuará a assegurar a integração de
equipas táticas em operações policiais de risco,
manifestações e incidentes táticos policiais.

11.3

REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR
(VIAS VERDES PRÉ-HOSPITALARES)
As Vias Verdes são estratégias organizadas que
visam a melhoria da acessibilidade dos doentes na
fase aguda das doenças, aos cuidados médicos
mais adequados, proporcionando um diagnóstico e
tratamento mais ecazes.
Além disso, atuam numa abordagem de
encaminhamento e tratamento mais adequado,
planeado e expedito, nas fases pré, intra e interhospitalares, de situações clínicas mais frequentes
e/ou graves que importam ser especialmente
valorizadas pela sua importância para a saúde das
populações e pela relação direta (inversa) existente
entre tempo decorrido desde o início dos
sintomas/problemas e o prognóstico.
Neste sentido, as Vias Verdes são essenciais não só
para melhorar as acessibilidades como para permitir
os tratamentos mais ecazes, dado que o fator
tempo, entre o início de sintomas e o
diagnóstico/tratamento é fundamental para a
redução de mortalidade e das sequelas.
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NA VERTENTE
AVC

Para o triénio de 2017/2019, e com o objetivo
melhorar o acesso dos doentes com AVC, o INEM
continuará a participar na orientação adequada
destes doentes, incrementando a sua participação
no transporte inter-hospitalar, nomeadamente
através das equipas das VMER e/ou das
Ambulâncias SIV, no seu modelo integrado no SU.

O Programa Via Verde do Acidente Vascular
Cerebral do INEM, tem por objetivo orientar os
doentes com sinais e sintomas de AVC para o
hospital adequado onde o diagnóstico será
conrmado e o tratamento efetuado.

Esta atividade será avaliada sistematicamente
através da monitorização do número de doentes
encaminhados para Unidades de AVC, através da
"Via Verde".

TABELA 26
VIA VERDE AVC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

2.995

3.040

3.036

2.920

3.361

3.359

3.446

3.529

3.612

MÉDIA MENSAL

250

253

253

243

280

280

287

294

301

MÉDIA DIA

8,2

8,3

8,3

8

9,2

9,2

9,4

9,7

9,9

ANO

NA VERTENTE
CORONÁRIA
A Via Verde Coronária pressupõe a identicação
precoce de uma situação de enfarte agudo do
miocárdio e o seu transporte célere até ao local
mais próximo disponível com capacidade para
realizar a desobstrução mecânica da oclusão
arterial.
O INEM tem hoje capacidade de diagnóstico
clínico e eletrocardiográco destas situações em
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todos os seus meios VMER e SIV, com possibilidade
de envio informático desses dados para as
Unidades de Saúde denidas como centros
Coronários.
Para o triénio de 2017/2019, e com o objetivo de
melhorar o acesso dos doentes com enfarte agudo
do miocárdio com supradesnivelamento do
segmento ST (EAMST) à Angioplastia Primária, o INEM
irá continuar a promover a melhoria da articulação
entre o pré-hospitalar e os centros Coronários, no
sentido de aumentar a ecácia desta Via Verde e,

dessa forma, o número de doentes com enfarte
agudo do miocárdio submetidos a desobstrução
mecânica primária.
Irá também continuar a incrementar a sua
participação no transporte inter-hospitalar destes
doentes, nomeadamente através das equipas das

VMER e/ou das Ambulâncias SIV, no seu modelo
integrado no SU.
Esta atividade será avaliada sistematicamente
através da monitorização do número de doentes
com EAMST, admitidos através da “Via Verde".

TABELA 27
VIA VERDE CORONÁRIA

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

ANO

658

738

763

727

764

785

806

MÉDIA MENSAL

55

62

64

61

64

85

67

MÉDIA DIA

1,8

2,0

2,1

2

2,1

2,2

2,2

NA VERTENTE
DO TRAUMA
À semelhança do que já sucede com as Vias
Verdes AVC e Coronária, a Via Verde do Trauma
dene os procedimentos a seguir no
encaminhamento das vítimas de acidentes para as
urgências dos hospitais mais apropriados.
Este procedimento nasce da necessidade
reconhecida de melhorar a resposta dos hospitais
às vítimas de acidentes, através da identicação
precoce de sinais de alarme, do conhecimento dos
mecanismos de pedido de ajuda, da
sistematização das primeiras atitudes de socorro e

da denição do encaminhamento para a
instituição mais adequada e com melhores
condições de tratamento denitivo.
Para o triénio de 2017/2019, e de acordo com a
revisão da rede de SU, o INEM irá continuar a denir,
com os Centros de Trauma que venham a ser
constituídos para o efeito, protocolos de
referenciação de doentes traumatizados graves, 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).
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NA VERTENTE
DA SÉPSIS GRAVE
A Via Verde da Sépsis visa implementar, em todos os
Serviços de Urgência do Serviço Nacional de Saúde
um protocolo de identicação rápida e início
imediato de medidas terapêuticas a todos os
doentes com Sépsis grave.
De acordo com a Circular Normativa nº
01/DQS/DQCO, da DGS, de 06 de janeiro de 2010,
“A implementação de um protocolo terapêutico de
Sépsis permite, não só diminuir a morbilidade e a
mortalidade associadas a esta patologia, mas,
também, uma redução substancial dos custos para
as instituições. Uma implementação alargada
destes protocolos terapêuticos representa um meio
potencial para a melhoria da utilização dos recursos
existentes, com contenção simultânea dos custos.
Atualmente, porque é cienticamente aceite que
uma intervenção precoce e adequada, tanto em
termos de antibioterapia como de suporte
hemodinâmico, pode melhorar signicativamente o
prognóstico dos doentes com Sépsis grave e
choque séptico, é imperativa a implementação de
mecanismos organizacionais que permitam a sua
rápida identicação e instituição atempada de
terapêutica otimizada”.
Em 2013 foi implementada a Via Verde da Sépsis no
âmbito Pré-hospitalar em Bragança, Mirandela,
Mogadouro, Foz Côa, Gondomar e Fafe. Para
triénio de 2017/2019, o INEM tem prevista a
implementação de um plano de melhoria da Via
Verde, que incluirá a Via Verde da Sépsis no
contexto extra-hospitalar, de forma a identicar
mais precocemente doentes com Sépsis grave e
proceder à sua estabilização inicial e
encaminhamento para os centros de tratamento
de Sépsis grave, criados ao abrigo da referida
norma da DGS.
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11.4

DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA
EXTERNA DAE
O dispositivo portátil de Desbrilhação Automática
Externa (DAE) permite, através de elétrodos
adesivos colocados no tórax de uma vítima em
situação de paragem cardiorrespiratória, analisar
ritmos cardíacos e recomendar ou não a
administração de choques. É, universalmente,
considerada a técnica mais ecaz de ressuscitação
nos primeiros minutos após uma paragem cardíaca,
sendo possível salvar milhares de vidas se o acesso a
esta técnica for facilitado.
Indo ao encontro da missão do INEM - garantir aos
sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e
correta prestação de cuidados de saúde -, o INEM
tem vindo a apostar na melhoraria da taxa de
sobrevivência de pessoas que sofrem de morte
súbita cardíaca, ampliando o Programa Nacional
de Desbrilhação Automática Externa (PNDAE), nos
meios INEM e em Espaços Públicos.
O Decreto-Lei n. º 188/2009, de 12 de agosto,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 184/2012, de 8 de
agosto, veio tornar obrigatória a instalação de
equipamentos de desbrilhação automática
externa em locais de acesso público, aprofundando
assim o PNDAE. Ficam assim abrangidos por esta
medida os estabelecimentos de comércio e
conjuntos comerciais de dimensão relevante,
aeroportos, portos comerciais, estações ferroviárias
ou de camionagem com uxo médio diário superior
a 10.000 passageiros e recintos desportivos, de lazer
e de recreio com lotação superior a 5.000 pessoas.
A instalação destes equipamentos foi devidamente
acompanhada e monitorizada.
Durante o ano 2014, o DAE foi utilizado 5.179 vezes,
tendo sido recomendados 547 choques. Já em
2015, o DAE foi utilizado 7.093 vezes, tendo sido

recomendados 483 choques. No ano de 2016, o
DAE foi utilizado 6.144 vezes, tendo sido
recomendados 483 choques. No global, estes
números são demonstrativos de um número
potencial muito signicativo de vidas salvas com
este projeto.

Desde 2015 o INEM tem também contribuído e
cedido equipamentos DAE para operações de
proteção e socorro ou para integrar dispositivos de
proteção e socorro no âmbito de Planos
Operacionais de Proteção Civil, como é o caso do
Plano Operacional Nacional para a Serra da Estrela.

Em dezembro de 2014, existiam 565 ambulâncias
com desbrilhadores automáticos externos, sendo
que em 2016 existem 616 ambulâncias com um
desbrilhador automático externo em Corporações
de Bombeiros (615) e Cruz Vermelha (1) com DAE
integrado no Programa de DAE do INEM, I.P. Todos
os PEM e Postos Reserva em Corporações de
Bombeiros Voluntários e uma Delegação da Cruz
Vermelha têm DAE atribuído pelo INEM.

Para o próximo triénio 2017/2019, pretende-se dar
continuidade à utilização deste dispositivo,
ampliando a rede de DAE em Portugal e
continuando a apostar na formação, melhorando
desta forma a capacidade de resposta do sistema
e a probabilidade teórica de sobrevivência.

TABELA 28
UTILIZAÇÕES DAE

DAE
NÚMERO DE UTILIZAÇÕES
NÚMERO DE CASOS COM CHOQUE

2011

2012

2013

2014

4.558

5.179

7.093

6.144

532

547

483

483

TABELA 29
DAE (ESPAÇOS PÚBLICOS)

INDICADOR

< 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

N. DE PROGRAMAS LICENCIADOS

9

59

64

81

91

104

111

249

768

N. DE EQUIPAMENTOS DE DAE

19

138

170

140

141

394

206

272

1.480

N. ESPAÇOS PÚBLICOS COM DAE

13

91

106

93

115

368

205

252

1.243

N. DE OPERACIONAIS DE DAE

90

947

6.812

1.265

1.230

2.711

1.859

2.158

17.072

TABELA 30
ATIVIDADE NO ÂMBITO DA EXPANSÃO DO PROGRAMA DE DAE NO SIEM

INDICADOR
EQUIPAMENTOS EM VIATURAS INEM
(VMER, HELICÓPTERO, SIV, AEM E MEM)

EQUIPAMENTOS EM AMBULÂNCIAS
(BOMBEIROS E CVP)

N.º DE OPERACIONAIS FORMADOS
(BOMBEIROS E CVP)

< 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

135

135

135

136

148

151

154

154

1.148

8

30

302

350

410

474

542

616

2.732

----

----

1.741

486

581

787

987

739

3.580
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11.5

¬

Motociclos de Emergência Médica (MEM)

¬

Ambulâncias de Socorro sedeadas em
entidades que são agentes de proteção civil e
ou elementos do SIEM (Postos de Emergência
Médica e Postos Reserva)

¬

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de
Emergência (UMIPE)

¬

Serviço de Helicópteros de Emergência Médica
(SHEM)

ATIVIDADE OPERACIONAL DOS
MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
O CODU do INEM coordena e gere um conjunto de
meios de emergência médica que são acionados
com base na situação clínica das vítimas, com o
objetivo de prestar o socorro mais adequado no
mais curto espaço de tempo.
Através da criteriosa utilização dos meios de
telecomunicações ao seu dispor, os CODU têm
capacidade para acionar os diferentes meios de
socorro, apoiá-los durante a prestação de socorro
no local das ocorrências e, de acordo com as
informações clínicas recebidas das equipas no
terreno, selecionar e preparar a receção hospitalar
dos diferentes doentes. A atividade de emergência
médica abrange, igualmente, o transporte interhospitalar de doentes críticos (transporte
secundário).
PARA O DESEMPENHO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES, O
INEM DISPÕE:
¬

¬

Para além dos meios já denidos no Despacho
n.º 5561/2014, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 79 de 23 de abril (que
revoga o anterior despacho n.º 14898/2011, de
3 de novembro), das VMER e das Ambulâncias
SIV.
Da Ambulância de Transporte Inter-hospitalar
Pediátrico (TIP), denida pelo Despacho n.º
1393/2013, de 23 de janeiro, (claricado pelo
Despacho nº 4651/2013, de 3 de abril e alterado
no seu ponto 5, pelo despacho nº 3251/2014, de
27 de fevereiro

DISPÕE AINDA, NOS TERMOS DO NOVO DESPACHO
N.º 10109/2014, DE 6 DE AGOSTO, DE:
¬

Todos estes meios contribuem para o sucesso de
toda a cadeia de cuidados de emergência
médica, e revela-se essencial a sua articulação,
integração e continuidade de cuidados,
envolvendo técnicos de saúde com vários níveis de
diferenciação e formação adequada na área da
emergência médica, nomeadamente Técnicos de
Emergência pré-hospitalar, Enfermeiros e Médicos.
O INEM DISPUNHA, A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, DOS
SEGUINTES MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA:
¬

5+1(1) Helicópteros de Emergência Médica
(SHEM), em partilha com o Ministério da
Administração Interna

¬

44 Viaturas de Emergência e Reanimação
(VMER)

¬

39 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida
(SIV)

¬

56 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)

¬

8 Motociclos de Emergência Médica (MEM)

¬

300 Ambulâncias de Socorro, xados em Postos
de Emergência Médica (PEM)

¬

155 Ambulâncias de Socorro, xados em Postos
Reserva (RES)

¬

4 Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar
Pediátrico (TIP)

¬

4 Unidades Móveis de Intervenção Psicológica
de Emergência (UMIPE)

Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)
(1)
é um Helicóptero (ANPC) Eurocopter AS-350B3 Ecureuil, Concelho de Ponte de Sor
(Distrito de Portalegre), sem equipa médica
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¬

Para além destes meios, o INEM tem ainda à
sua disposição 40 Ambulâncias de Socorro
sedeadas em entidades, que são agentes de
proteção civil e/ou elementos do SIEM, sem
protocolo com o INEM (NINEM).

Dando cumprimento à Carta de Missão 2016/2020,
prevê-se dar continuidade ao reajustamento da
rede de meios de emergência médica, adaptada
às necessidades das diferentes regiões do País, com
a abertura no triénio 2017/2019 de:
¬

7 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida
(SIV)

SERVIÇO DE HELITRANSPORTE
DE EMERGÊNCIA MÉDICA
Os helicópteros de emergência médica do INEM
são utilizados no transporte de doentes graves entre
unidades de saúde (transporte secundário) ou entre
o local da ocorrência e a unidade de saúde
(transporte primário).
Estão equipados com material de Suporte
Avançado de Vida, sendo a tripulação composta
por um Médico, um Enfermeiro e dois pilotos.

¬

13 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)

¬

5 Motociclos de Emergência Médica (MEM)

¬

21 Ambulâncias de Socorro, sedeadas em
Postos de Emergência Médica (PEM).

Nos capítulos seguintes serão apresentados os
acionamentos de cada um dos tipos de meios de
emergência médica e respetiva previsão para o
triénio 2017/2019. Nas previsões foram tidas em
conta a abertura de meios e no caso dos Postos
Reserva a sua redução tendo em conta a sua
passagem a PEM.

Para além disso são um reforço na participação de
atividades como seja o transporte de recémnascidos, o transporte de órgãos e/ou equipas de
colheita de órgãos e ainda, no transporte de
doentes das vias verdes (AVC, Coronária, Trauma e
Sépsis), sempre e quando a lógica de” tempo é
vida” aconselhar a sua utilização.
No quadro abaixo apresenta-se a evolução do
número de acionamentos dos Helicópteros e
previsão para o triénio 2017/2019:

TABELA 31
ATIVIDADE SERVIÇO DE HELITRANSPORTE DE EMERGÊRNCIA MÉDICA

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N
HELIS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

1

0,6

0,6

0,9

0,9

0,9

1

1

1,1

1,2

CENTRO

1

1

1

0,8

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

SUL

3

0,6

0,4

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

5

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL
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No nal de 2012 foi reajustada a oferta de
helicópteros de emergência através da utilização
conjunta do dispositivo do Ministério da
Administração Interna (MAI), passando o dispositivo
a ter duas congurações:
Durante a fase “Charlie” de combate aos incêndios
orestais, de 1 de julho a 30 de setembro, o INEM
tem à sua disposição quatro helicópteros ligeiros
com equipas médicas nos seguintes locais: Vila
Real, distrito de Vila Real, Santa Comba Dão, distrito
de Viseu, Loures, distrito de Lisboa e Loulé, distrito de
Faro.
¬

Concelho de Macedo de Cavaleiros, Distrito de
Bragança

¬

Concelho de Santa Comba Dão, Distrito de
Viseu.

¬

Concelho de Évora, Distrito de Évora.

¬

Concelho de Loulé, Distrito de Faro.

Nos restantes meses do ano (de 1 de outubro a 31
de maio), tem à sua disposição cinco helicópteros
com equipas médicas, sendo 3 Helicópteros ligeiros
do INEM e 2 Helicópteros KAMOV32 da EMA/ANPC
e, nos seguintes locais:
¬

Concelho de Macedo de Cavaleiros, Distrito de
Bragança

¬

Concelho de Santa Comba Dão, Distrito de
Viseu (KAMOV32 / ANPC).

¬

Concelho de Loures, distrito de Lisboa.

¬

Concelho de Évora, Distrito de Évora.

¬

Concelho de Loulé, Distrito de Faro (KAMOV32/
ANPC).

Para além destes estará disponível: um helicóptero
em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, sem equipa
médica. Este helicóptero permitirá ir ao local da
ocorrência e, se necessário trazer a vítima com a
equipa INEM terrestre para o Hospital de destino,
melhorando a capacidade de evacuação aérea
rápida de uma parte signicativa da população do
Alentejo.
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Para o triénio 2017/2019, dando cumprimento às
orientações estratégicas denidas, no caso, garantir
a sustentabilidade nanceira do INEM e promover a
do SIEM e por forma a melhorar a atividade dos
meios aéreos, será otimizada a Rede dos
Helicópteros, reduzindo o dispositivo a quatro
helicópteros dedicados exclusivamente à
emergência médica durante os 12 meses do ano.
A redução do dispositivo associada à
reorganização geográca dos mesmos, traduzir-se-á
na melhoria da capacidade de resposta à melhoria
da capacidade de resposta, tornando-o mais
eciente.
As localizações propostas são as seguintes:
¬

Região Norte: Concelho de Macedo de
Cavaleiros (Distrito de Bragança)

¬

Região Centro: Concelho de Santa Comba Dão
(Distrito de Viseu)

¬

Região Sul: Concelho de Évora (Distrito de
Évora) e Concelho de Loulé (Distrito de Faro)

VIATURA MÉDICA DE EMERGÊNCIA
E REANIMAÇÃO (VMER)
A VMER é um veículo de intervenção pré-hospitalar
destinado ao transporte rápido de uma equipa
médica ao local onde se encontra o doente.
A sua equipa é constituída por um Médico e um
Enfermeiro e dispõe de equipamento de Suporte
Avançado de Vida.
As VMER atuam na dependência direta dos CODU
e têm base hospitalar.
O seu principal objetivo consiste na estabilização
pré-hospitalar e no acompanhamento médico
durante o transporte de vítimas de acidente ou
doença súbita em situações de emergência.

As VMER, a par dos Helicópteros de Emergência
Médica, continuam a ser o elo mais diferenciado de
resposta do sistema de emergência médica préhospitalar e como tal, deverá continuar a existir e a
ser uma referência no sistema de emergência
médica nacional.
A Rede VMER encontra-se estabilizada e
implementada em todo o território nacional, com 44
meios em funcionamento, das quais 14 no Norte, 10

no Centro e 20 na região Sul. Para a consolidação
desta rede foi fundamental o reforço, em 2016, da
região de Sintra e Barreiro, com a abertura de mais
dois novos meios, (Hospital Fernando da
Fonseca/Sintra e Hospital do Barreiro).
No quadro abaixo apresenta-se a evolução do
número de acionamentos das VMER e previsão
para o triénio 2017/2019:

TABELA 32
ATIVIDADE VIATURA MÉDICA DE EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N
VMER

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

14

3,8

5,3

6,7

6,3

6,1

6

6,3

6,6

6,9

CENTRO

10

3,8

4,6

5,4

5,2

4,7

5

5,1

5,2

5,3

SUL

20

4

6,1

7,3

6,9

6,6

6,4

6,7

6,9

7,2

44

3,9

5,5

6,6

6,3

6

6

6,3

6,5

6,7

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL

estabelecimentos hospitalares no transporte
inter-hospitalar de doentes críticos.

Importa referir a regulamentação da atividade das
VMER com a publicação da seguinte legislação:
¬

¬

Despacho n.º 1858/2016 de 5 de fevereiro, que
veio determinar o aumento do subsídio mensal
xo a atribuir pelo INEM por cada meio VMER
integrado.
Despacho n.º 5058-D/2016, de 13 de abril que
vem regulamentar atividade relativa ao
transporte inter-hospitalar de doentes críticos.
Com a publicação deste diploma caram
criadas as condições para dar resposta
integrada e efetiva, ao transporte interhospitalar de doentes críticos, no âmbito dos
serviços de emergência médica pré-hospitalar,
apostando na eciência e equidade dos
serviços, assegurando simultaneamente que a
disponibilidade do meio VMER não que
comprometida, envolvendo-se assim a
participação dos recursos humanos dos

Assim, cou denido que:
¬

Sempre que clinicamente necessário, o
estabelecimento hospitalar deve disponibilizar
uma equipa médica (médico e/ou enfermeiro)
da sua unidade para acompanhar os meios do
INEM no transporte do doente.

¬

Em situações excecionais devidamente
fundamentadas, na salvaguarda do superior
interesse do(a) utente, e em que o recurso a
uma VMER não comprometa a assistência préhospitalar diferenciada, designadamente por
existirem alternativas na área, pode o transporte
referido no n.º 1 ser efetuado por uma VMER,
por decisão do médico coordenador do CODU.
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AMBULÂNCIAS DE SUPORTE IMEDIATO
DE VIDA (SIV)
As Ambulâncias SIV destinam-se a garantir cuidados
de saúde diferenciados, designadamente
manobras de reanimação, até estar disponível uma
equipa com capacidade de prestação de Suporte
Avançado de Vida.
A tripulação é composta por um Enfermeiro e um
Técnico de Emergência e visa a melhoria dos
cuidados prestados em ambiente pré-hospitalar à
população.

Com a implementação integrada, da totalidade
das Ambulâncias SIV, nos Serviços de Urgência
Básico dos Hospitais, a distribuição geográca da
rede das Ambulâncias SIV cará mais eciente.
As Ambulâncias SIV deverão ser posicionadas para
responder às necessidades dos doentes mais
graves, utilizando assim, toda a diferenciação que
as suas equipas detêm na área do doente crítico e
complementando a rede que é assegurada pelas
VMER, por um lado, e as Ambulâncias de
Emergência Médica e Ambulâncias de Socorro por
outro.

Ao nível dos recursos técnicos tem a carga de uma
Ambulância de Suporte Básico de Vida (SBV),
acrescida de um monitor-desbrilhador e diversos
fármacos. O equipamento das SIV permite a
transmissão de eletrocardiograma e sinais vitais.

É neste sentido que, para o triénio 2017/2019, se
prevê reforçar esta rede com a implementação de

Atualmente o INEM dispõe 39 Ambulâncias SIV, das
quais:

previsão para o triénio 2017/2019:

¬

18 na região Norte

¬

8 no Centro

¬

13 na região Sul

7 novas Ambulâncias SIV.
No quadro abaixo apresenta-se a evolução do
número de acionamentos das Ambulâncias SIV e

TABELA 33
ATIVIDADE AMBULÂNCIAS SUPORTE IMEDIATO DE VIDA

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N
SIV

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

19

2,6

2,5

2,6

2,5

2,6

2,5

2,6

2,3

2,4

CENTRO

8

3,8

3

2,7

2,5

2,3

2,4

2,5

2,2

2,3

SUL

13

2,1

2,3

2,6

2,6

2,6

2,8

2,9

2,6

2,7

40

2,6

2,5

2,6

2,5

2,5

2,6

2,7

2,4

2,5

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL
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INTEGRAÇÃO DE VMER
E AMBULÂNCIAS SIV

existentes, 30 encontram-se integradas nos Serviços
de Urgência Básica (96%) e duas (SIV de Montalegre

TENDO EM CONSIDERAÇÃO:

2017/2019 (6%).

e SIV de Peniche) serão integradas durante o triénio
¬

A formação especíca agregada à experiência
no socorro pré-hospitalar;

¬

A necessária manutenção de competências
técnicas de elevado grau de complexidade e
especicidade;

¬

A margem potencial de ganhos de eciência
de gestão, tanto nos serviços de urgência como
no pré-hospitalar.

Entendeu-se que os prossionais de saúde dos meios
INEM poderiam constituir um importante contributo
na consolidação das equipas dos serviços de
urgência, garantindo uma capacidade de resposta
acrescida e mais adequada às necessidades
dos(as) doentes emergentes. Foi neste contexto que
em 2011 foi publicado o Despacho n.º 14898/2011,
de 3 de novembro, onde caram denidos os meios
de emergência pré-hospitalar de suporte avançado
e imediato de vida do INEM, que atuam no âmbito
do SIEM (as VMER e as ambulâncias SIV), e as bases
gerais da sua integração na rede de serviços de
urgência.
A 23 de abril de 2014, foi emanada uma nova
orientação do Ministério das Saúde, através do
Despacho nº 5561/2014, de 23 de abril, que revoga
o despacho 14898/2011, de 3 de novembro. O novo
despacho que, tal como o anterior, regulamenta a
atividade dos meios de emergência pré-hospitalar
integrados nos Serviços de Urgência, vem reforçar a
operacionalidade dos meios nomeadamente
vinculando a disponibilidade dos prossionais para
assegurar essa mesma operacionalidade das VMER
e das Ambulâncias SIV.
A 31 de dezembro de 2016, todas as 44 VMER
estavam integradas nos Serviços de Urgência dos
Hospitais. Quanto às Ambulâncias SIV, das 39

As restantes oito Ambulâncias (Gondomar, Arcos de
Valdevez, Valença, Fafe, Melgaço, CantanhedeMira e Avelar e Lisboa), não são integráveis por não
se encontrarem em SUB ou por encerramento dos
mesmos (de acordo com Despacho n.º 5561/2014,
de 23 de abril “Os serviços de urgência básica
devem integrar uma ambulância SIV”).
Para concretização do referido Despacho falta
implementar sete Ambulâncias SIV nos seguintes
concelhos: Oliveira de Azeméis, S. Pedro do Sul,
Alcobaça, Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo,
Algueirão Mem Martins e São João da Madeira.
Quanto à SIV Monção, também por implementar,
dado existirem duas SIV, ainda que não integráveis,
nas proximidades (Valença e Melgaço), não foi
planeada a sua abertura.
Em relação às Ambulâncias SIV não integráveis,
serão propostas outras soluções/alternativas de
integração.
Esta atividade é monitorizada sistematicamente,
sendo realizadas visitas no terreno para aferir do
cumprimento dos protocolos de cooperação
conjunta. É elaborado um Relatório anual onde se
destacam os seguintes resultados:
¬

Aumento da oferta de meios SIV.

¬

Formação em suporte avançado de vida,
suporte avançado de vida em trauma,
emergências médicas, emergências pediátricas
e obstétricas alargadas a médicos e
enfermeiros, dos Serviços de Urgência.

¬

Aumento da capacidade da resposta ao
Transporte de Doente Crítico.
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¬

Afetação dos meios SIV a doentes de
prioridade mais elevada/maior gravidade.

¬

Integração de 100% das VMER e 94% das
Ambulâncias SIV.

¬

Redução do tempo de inoperacionalidade das
VMER, em 64% (2,5% em 2014 face a 6,9% em
2011/início do processo de integração dos
meios).

¬

Redução de encargos com horas
extraordinárias dos prossionais das SIV
integradas.

Prevê-se dar cumprimento do despacho sobre a
integração dos meios de emergência préhospitalar, potenciando sinergias, dando
continuidade à gestão otimizada dos recursos,
contribuindo, inequivocamente, para a
sustentabilidade desta importante rede de viaturas
e, ainda promovendo o alargamento do âmbito da
sua atividade ao transporte inter-hospitalar de
doentes críticos, nomeadamente das Vias Verdes.

AMBULÂNCIAS DE EMERGÊNCIA
MÉDICA (AEM)
As AEM, anteriormente designadas por ambulâncias
de suporte básico de vida (SBV), têm como missão
a deslocação rápida de uma equipa de
emergência médica pré-hospitalar ao local da
ocorrência, a estabilização clínica das vítimas de
acidente ou de doença súbita e das grávidas e o
transporte acompanhado para o serviço de
urgência adequado ao estado clínico, dispondo de
equipamento diverso de avaliação, reanimação e
estabilização clínica.
As AEM estão sedeadas em bases do próprio
Instituto e a sua tripulação é composta por dois
TEPH, permitindo a aplicação de medidas de
Suporte Básico de Vida.
A 31 de dezembro de 2016, o INEM dispunha de 56
AEM, das quais 18 na região Norte, 12 no Centro e
26 na região Sul.
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Dando cumprimento ao objetivo estratégico
denido na Carta de Missão relativo à
implementação no terreno de uma rede nacional
de veículos de emergência, adaptada às
características/necessidades das diferentes regiões
do País, está previsto, para o triénio 2017/2019, a
implementação de mais 13 novas AEM.
Torna-se fundamental dar continuidade ao
alargamento da capacidade de intervenção
destes meios, mais numerosos e mais dispersos
geogracamente, que constituem, na maioria dos
casos, o primeiro elo da cadeia de prestação de
cuidados de emergência médica.
Para tal é necessário dar continuidade ao
programa formativo formal de aquisição de novos e
mais complexos conhecimentos e competências,
de forma a poderem melhor atuar em situações de
risco de vida imediato, sob forte controlo e
coordenação médicos, naquilo que são
considerados “atos médicos delegados”,
enquadrados em protocolos de atuação
devidamente validados para o efeito.
De referir que o Despacho n.º 10109/2014, de 6 de
agosto, veio denir os meios de emergência médica
pré-hospitalar do INEM, nomeadamente no que
respeita à sua distribuição geográca, estabelece
que as AEM devem ser implementadas nos grandes
centros urbanos, com urgência médico-cirúrgica e
polivalente.
Assim, o INEM continuará a reforçar os meios em
zonas onde tal se verica como necessário pela
elevada casuística existente e com menor
capacidade de resposta instalada, diminuindo
sobreposições regionais/locais de meios de nível de
resposta semelhante e aproveitando as sinergias
entre redes de viaturas de emergência de
diferentes níveis e/ou de diferentes entidades.

TABELA 34
ATIVIDADE AMBULÂNCIAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N
AEM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

18

5,4

6,4

8,7

8,9

8,6

8,5

8,2

7,6

7,9

CENTRO

12

3,6

4,3

5,7

6

6,4

6,8

6,6

6,1

6,4

SUL

27

7,1

8,3

10,1

9,7

8,7

8,7

8,4

7,8

8,1

56

5,7

6,7

8,7

8,7

8,3

8,4

8,1

7,5

7,8

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL

AMBULÂNCIAS DE TRANSPORTE
INTER-HOSPITALAR PEDIÁTRICO (TIP)
O Subsistema TIP é um serviço que presta cuidados
a bebés prematuros, recém-nascidos em situação
de risco e crianças gravemente doentes, permitindo
a sua estabilização e o transporte para hospitais
onde existam unidades de Cuidados Intensivos
Neonatais e/ou Pediátricas ou especialidades ou
valências não disponíveis no local de origem.
É um meio diferente dos restantes, pois não realiza
transportes primários (do local da ocorrência para o
hospital) mas sim transportes secundários (entre
hospitais).

Atualmente existem quatro Ambulâncias de
Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, uma das quais
a TIP de Faro, sedeada no Centro Hospitalar do
Algarve, implementada recentemente (a
31/03/2014), para reforço do apoio inter-hospitalar
pediátrico na região do Algarve.
De salientar que os recém-nascidos e o primeiro ano
de vida contribuíram em cerca de 73% das
solicitações.
Durante os transportes são realizados vários
procedimentos e terapêuticas especícas dos
cuidados intensivos, em particular a ventilação
mecânica, administração de inotrópicos e
sedativos, entre outros.

O TIP é constituído por ambulâncias especializadas,
com uma tripulação constituída por um médico, um
enfermeiro e um técnico de emergência. Estão
equipadas com todo o material necessário à
estabilização e transporte de doentes dos 0 aos 18
anos de idade.
Este modelo de transporte passou a englobar o já
existente Subsistema de Transporte de Recémnascidos de Alto Risco. O serviço tem uma
cobertura nacional e funciona 24 horas por dia,
todos os dias do ano.
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TABELA 35
ATIVIDADE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PEDIÁTRICO

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N
TIP

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

1

1,2

1,2

1,5

1,1

1,1

1,3

1,1

1,1

1

CENTRO

1

0,7

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

SUL

2

2,2

1,7

1,7

1,5

1,6

0,4

0,7

0,2

0,2

40

1,4

1,2

1,3

1,1

1,1

1

1

0,9

0,9

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL

UNIDADE MÓVEL DE INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA DE EMERGÊNCIA (UMIPE)
O Subsistema de Intervenção Psicológica de
Emergência, já referido anteriormente, pode levar
ao acionamento das UMIPE para o local das
ocorrências onde seja necessária à sua presença,
como é o caso das situações potencialmente
traumáticas, situações de morte inesperada e inicio
de processo de luto, tentativas e risco de suicídio,
crises de ansiedade e ataques de pânico,
violações/abuso sexual e emergências psiquiátricas.

Dado que cada vez mais se impõe maior eciência
e ecácia, com clara diminuição de desperdício,
não obstante a carência de recursos humanos
afetos ao CAPIC, tem sido possível a através da
rentabilização dos recursos disponíveis e de uma
gestão criteriosa, alcançar níveis de grande
qualidade no serviço prestado. Prevê-se para 2017,
a reorganização desta atividade em função do
reforço previsto de novos prossionais.

TABELA 36
ATIVIDADE CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO E INTERVENÇÃO EM CRISE
E UNIDADE MÓVEL DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE EMERGÊNCIA

DELEGAÇÃO
REGIONAL

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA
2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

3.153

5.465

8.741

9.123

9.584

8.777

9.984

11.002

12.020

NORTE

58

75

100

139

207

217

226

258

291

CENTRO

34

44

70

95

67

46

52

54

57

SUL

117

122

145

260

307

276

293

336

379

209

241

315

494

581

539

570

648

727

OCORRÊNCIAS CAPIC
SAÍDAS UMIPE

TOTAL
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MOTOCICLOS DE EMERGÊNCIA
MÉDICA (MEM)
Os MEM são um meio ágil, vocacionado para o
trânsito citadino, que permite chegar rapidamente
ao local onde se encontra o doente. São tripulados
por um TEPH, e tem como missão a sua deslocação
rápida ao local da ocorrência, com vista à
avaliação e estabilização clínica inicial das vítimas
de acidente ou de doença súbita e das grávidas e
eventual preparação para o transporte.

A 31 de dezembro de 2016, o INEM tinha em
funcionamento 8 MEM, das quais 3 na região Norte,
1 no Centro e 4 na Região Sul).
Dando cumprimento à Carta de Missão, no seu
objetivo estratégico relativo à implementação no
terreno de uma rede nacional de veículos de
emergência, a implementação, para o triénio
2017/2019, de mais 5 novos MEM.

O MEM auxilia ainda outras equipas e procede à
triagem primária em situações excecionais.
Este veículo transporta um aparelho de
Desbrilhação Automática Externa (DAE), oxigénio,
adjuvantes da via aérea e ventilação,
equipamento para avaliação de sinais vitais e
glicemia capilar e outros materiais de SBV.

Este tipo de Meio demonstrou, inequivocamente, ao
longo destes anos constituir uma mais-valia com
excelente custo-efetividade, nomeadamente nos
grandes centros urbanos mais densamente
povoados.

TABELA 37
ATIVIDADE MOTOCICLOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N
MEM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

3

3,2

2,9

2,6

3,8

4

2,8

3,2

3,3

3,4

CENTRO

1

1,9

2

2,9

2,8

3,5

3,8

4

3,9

3,9

SUL

4

3

2,5

2,4

2,8

3,4

2,3

2,7

2,6

2,7

8

2,9

2,6

2,6

3,1

3,6

2,9

3,3

3,6

3,7

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL
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AMBULÂNCIAS DE SOCORRO SEDEADAS
EM POSTOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (PEM)
E POSTOS RESERVA (RES)

¬

As Ambulâncias de Socorro, tem por missão
assegurar a deslocação rápida de uma tripulação
com formação em técnicas de emergência
médica no mínimo tempo possível, em
complementaridade e articulação com os outros
meios de emergência médica pré-hospitalar, e o
eventual transporte para a unidade de saúde mais
adequada ao estado clínico da vítima.

Recorde-se o Despacho n.º 10109/2014, de 6 de
agosto, que dene como meios de emergência
médica pré-hospitalar, as Ambulâncias de Socorro
sedeadas em Postos de Emergência Médica e
Postos Reserva operados por entidades agentes de
proteção civil e ou por elementos do SIEM. O
referido Despacho, determina, ainda, que os PEM
devem ser sedeados em todos os concelhos de
Portugal continental.

Estes meios são regulados e nanciados por acordo
homologado pelos Ministérios da tutela, estando
xados em Postos de Emergência Médica (PEM) e
Postos Reserva (RES) - Corpos de Bombeiros ou
delegações da Cruz Vermelha Portuguesa - por
todo o país.

155 Ambulâncias de Socorro, sedeados em
Postos Reserva, 62 no Norte 42 no centro e 51 no
Sul.

Os 300 PEM estão em funcionamento em 257 dos
278, concelhos de Portugal Continental (de referir
que existem concelhos com mais de um PEM).
Dando continuidade ao aumento da capacidade
de atuação deste importante elo da cadeia, para o
triénio 2017/2019, está previsto a implementação de

Aos PEM é cedida uma ambulância SBV e respetivo
equipamento pelo INEM e a sua tripulação é
assegurada pelo corpo de bombeiros ao qual o
INEM atribui um subsídio trimestral xo e um prémio
por saída.
Todos os Postos PEM dispõem, atualmente, de
capacidade de Desbrilhação Automática Externa.
Os Postos Reserva disponibilizam e mantêm
operacional, diariamente, uma ambulância SBV,
aos quais o INEM procede ao pagamento de um
prémio de saída variável consoante a área de
intervenção, a unidade de saúde de evacuação e
o serviço ser prestado com ou sem Tripulante de
Ambulância de Socorro.
A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, O INEM DISPUNHA DE:
¬

300 Ambulâncias de Socorro, sedeados em
Postos de Emergência Médica (PEM), 103 no
Norte 80 no centro e 117 no Sul.
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21 novos PEM nos concelhos em falta, cando todos
os Concelhos de Portugal Continental com uma
ambulância, garantindo o INEM a formação aos
seus tripulantes e o nanciamento da atividade.
Os critérios subjacentes à constituição dos PEM têm
em linha de conta o referido Despacho, a
população residente em cada concelho (Censos
2011) bem como os meios já disponíveis na região e
sua casuística.
De referir que este reforço da rede de Ambulâncias
de Socorro poderá associar-se em simultâneo a
eventuais deslocalizações/encerramentos de meios
SBV próprios do INEM (AEM). Caso se verique
permitirá obter ganhos de eciência, traduzindo-se
num alargamento efetivo da cobertura total
nacional com ambulâncias (próprias e PEM).

TABELA 38
ATIVIDADE POSTOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N
PEM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

103

4,2

5,1

6

6,1

6,5

6,4

6,8

7,1

7,6

CENTRO

80

3,8

4,4

4,9

5,1

5,2

5,2

5,5

5,7

6,2

SUL

117

4,8

5,9

6,7

7,2

7,5

7,9

8,3

8,7

9,4

300

4,3

5,1

5,9

6,1

6,4

6,9

7,3

7,6

8,2

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL

TABELA 39
ATIVIDADE POSTOS RESERVA

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N POSTOS
RESERVA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

62

2

2,3

2,4

2,6

2,9

3,3

3,6

3,9

4

CENTRO

42

1,7

1,7

1,9

1,9

1,8

1,9

2,1

2,2

2,3

SUL

51

1,9

2,4

2,7

3

3,3

3,9

4,3

4,6

4,7

155

1,9

2,1

2,3

2,5

2,8

3,1

3,4

3,7

3,8

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL
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Designadas ambulâncias Não INEM (NINEM).

AMBULÂNCIAS DE SOCORRO NÃO INEM
SEDEADAS NOS PARCEIROS DO SIEM
Para além dos Postos de Emergência Médica e dos
Postos Reserva, o INEM recorre dispõe ainda de
Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades,
que são agentes de proteção civil e/ou elementos
do SIEM.

Apesar de não existirem protocolo de colaboração,
o INEM recorre a estes serviços em regra, por
indisponibilidade/inexistência de meios INEM (meios
próprios, PEM ou Reserva) ou por se situarem em
áreas mais próximas das ocorrências.

TABELA 40
ATIVIDADE POSTOS NINEM

ACIONAMENTOS - MÉDIA DIÁRIA

N POSTOS
NINEM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

P2017

P2018

P2019

NORTE

11

1,1

1,1

1,4

1,7

1,4

1,3

1,4

1,5

1,6

CENTRO

11

0,6

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

SUL

17

1,3

1,8

2,6

3,2

4,9

4,4

5,8

6,2

7,3

39

1

1,2

1,4

1,8

2,5

2,4

2,9

3,3

3,6

DELEGAÇÃO
REGIONAL

TOTAL
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Durante o ano de 2016, foram já tomadas
importantes iniciativas de medidas de âmbito
transversal que serão desenvolvidas/consolidadas
durante o próximo triénio.

cam disponíveis também os dados operacionais
relativos localização da ocorrência, aos tempos de
resposta, aos dados clínicos e procedimentos da
equipa (nomeadamente terapêutica administrada
e protocolos utilizados).

MEDIDAS
SIMPLEX

MEDIDA 124 - GEO INEM: Esta Medida visa o
desenvolvimento de soluções de
georreferenciação, de gestão de meios do INEM e
de telemedicina baseadas em protocolos
uniformizados e integrados com os instrumentos e
ferramentas disponíveis nos Centros de Orientação
de Doentes Urgentes (CODU) e meios de
emergência médica do SIEM (Sistema Integrado de
Emergência Médica).

Em 2016, no âmbito do Programa Simplex+ foram
consideradas 38 medidas emblemáticas no domínio
da saúde. Das 9 Medidas propostas pelo INEM,
foram selecionadas três Medidas pelo MS.
Para o triénio 2017/2019, para além da
continuidade prevista das Medidas já iniciadas
integradas no Programa Simplex + Saúde, o INEM
tem por objetivo apresentar novas iniciativas
candidatas a integrar o programa Simplex + Saúde
de 2017.
MEDIDA 34 - ALERTA PESSOAS EM RISCO: Medida
que visa a implementação, na aplicação de registo
clínico eletrónico do INEM, atualmente disponível
em alguns meios de emergência médica, de uma
funcionalidade para assinalar a situação de
cidadãos em situação de risco.
MEDIDA 107 - EMERGÊNCIA MÉDICA DIGITAL: Com
esta medida, pretende-se que o atual registo
efetuado no local pelos parceiros do SIEM, através
do preenchimento de impresso em papel (verbete),
que é enviado por via postal para INEM, passe a ser
efetuado numa aplicação informática.
Através deste Sistema de Informação ca
disponível, de imediato, toda a informação
necessária para processamento dos pagamentos
(prémios de saída) que são devidos e que estão
estabelecidos nos protocolos celebrados entre o
INEM e as Corporações de Bombeiros (no caso dos
Postos de Emergência Médica) e as Unidades de
Saúde (no caso das VMER e das Ambulâncias SIV);
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PROJETOS CANDIDATOS
A FINANCIAMENTO
Em 2015/2016 foram apresentadas candidaturas a
nanciamento ao abrigo do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização – Compete
2020, com continuidade para o próximo triénio.
PROJETO: TELEGEOM TELEMEDICINA,
GEORREFERENCIAÇÃO E GESTÃO DE MEIOS
Candidatura: 01/SAMA2020/2015, objetivo temático
2 - Prioridade de investimento 2.3, no âmbito da
Reengenharia, simplicação e desmaterialização
de processos, desenvolvimento e integração dos
sistemas e infraestruturas tecnológicas de suporte
aos novos modelos de atendimento.
Resumo: Desenvolvimento de protótipo para
Ambulâncias, com o objetivo de obter uma Prova
de Conceito de futuras funcionalidades a
implementar nos Meios de Emergência Préhospitalar do INEM (VMER, Ambulâncias e outros
veículos de transportes de doentes ou de apoio à
Emergência médica), em comunicação direta com
os CODU. Para integrar os equipamentos do
protótipo será desenvolvido um sistema
abrangente, o TELEGEOM, baseado numa
arquitetura modular e com interfaces protocolares

uniformizadas e seguras para que seja possível
integrar com outros instrumentos e ferramentas
disponíveis nos CODU e Meios do INEM.

É neste sentido que Portugal e Espanha
desenvolveram já, nos últimos anos, projetos
relevantes neste domínio, destacando-se:

Ponto de Situação: Projeto em curso (nanciamento
para 3 anos)

¬

Projeto "Geritrans A+”, que entre 2013 e 2015
envolveu o INEM e a Empresa Pública de
Emergências Sanitárias da Andaluzia. Nesta
data está a ser avaliada a possibilidade de
introduzir melhorias nos objetivos já
concretizados e denir novos objetivos de
cooperação das entidades envolvidas.

¬

Projeto “ARIEM +”, atualmente em processo de
aprovação para ser desenvolvido entre 2017 e
2018 na região norte, e que conta com o
envolvimento de diversas entidades dos dois
países.

PROJETO: UPCAST
Candidatura: 08/Sl/2015, de 30 de março, no âmbito
do Sistema de Incentivos, Investigação e
desenvolvimento tecnológico, em co promoção
com várias entidades (TEKEVER-Tecnologias de
Informação, SA; Estado Maior do Exercito (CINAMIL);
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge IP
(INSA); Instituto Superior Técnico (IST); Instituto
Português do Mar e da Atmosfera IP (IPMA)).
Resumo: Desenvolvimento de uma plataforma
unicada que consiga reunir, processar e distribuir
toda a informação disponível durante um incidente
com agentes NRBQ de forma a tornar a reposta
mais eciente e ecaz. Tem como objetivo principal
melhorar a gestão de informação e a consciência
situacional na resposta a eventos de contaminação
e exposição a agentes Nucleares, Radiológicos,
Biológicos e/ou Químicos (NRBQ).
Ponto de Situação: Projeto em curso (nanciamento
para 3 anos).
COOPERAÇÃO LUSO-ESPANHOLA
A gestão transfronteiriça de situações de
Emergência Médica melhora a prestação dos
cuidados de saúde às pessoas afetadas por este
tipo de ocorrências, designadamente no âmbito de
eventuais catástrofes, acidentes multivítimas,
acidentes ambientais e outro tipo de situações que
exijam uma resposta dos serviços de emergência
médica pré-hospitalar.

Estas duas iniciativas demonstram ser possível a
existência de plataformas comuns para o
atendimento e gestão da resposta a casos de
emergência médica.
Tendo em conta o histórico e aprendizagem de
projetos já desenvolvidos, foi proposta a denição e
implementação de um novo projeto de
cooperação transfronteiriça entre a regiões Centro
e Alentejo de Portugal e a região espanhola da
Extremadura para a gestão transfronteiriça de
situações de Emergência Médica, estabelecendo
procedimentos de ação conjunta nas vertentes de
emergências sanitárias individuais e coletivas,
catástrofes e alertas epidemiológicos através da
compreensão mútua dos recursos de saúde
disponíveis em ambos os lados da fronteira.
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PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL
DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (PENSE)

¬

Avaliar o estabelecimento de um processo de
certicação dos condutores de veículos de
emergência e de transporte de doentes não
urgentes incluindo as empresas com alvará
para o transporte de doentes.

¬

Produzir materiais didáticos sobre Primeiros
Socorros e promover a formação da população
escolar em primeiros socorros e suporte básico
de vida.

¬

Denir um programa para reforçar os meios de
emergência.

¬

Denir a constituição, a metodologia de
aquisição e de distribuição dos kits de
sinalização nos locais dos acidentes e das
respetivas instruções.

Em 2016, o INEM participou ativamente na
preparação do PENSE que apresenta um conjunto
de medidas a serem implementadas até 2020.
Este Plano dene metas ambiciosas, pretendendo
xar a meta de 41 mortos por milhão de habitantes,
cerca de 6% acima do objetivo europeu. No último
ano com dados consolidados (2015), Portugal
registou 60 mortos por milhão de habitantes. As
orientações gerais do PENSE 2020 assentam em
cinco objetivos estratégicos: Melhoria da gestão da
segurança rodoviária, utilizadores mais seguros,
infraestrutura mais segura, veículos mais seguros,
melhorar a assistência e o apoio as vitimas.
O INEM ESTÁ ENVOLVIDO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS
SEGUINTES MEDIDAS:
¬

Estudar a criação do “Registo Nacional do
Trauma”.

¬

Otimizar o processo de registo e tratamento da
informação sobre sinistralidade rodoviária nos
CODU.

¬

Promover a investigação das causas dos
acidentes com veículos das forcas de
segurança, do INEM, dos corpos de bombeiros,
da Cruz Vermelha Portuguesa e das empresas
com alvará para o transporte de doentes.

¬

Promover ações de sensibilização/formação de
condução defensiva para os condutores de
veículos de emergência afetos às operações do
INEM, dos corpos de bombeiros, da Cruz
Vermelha Portuguesa e das empresas com
alvará para o transporte de doentes.
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A gestão operacional da atividade do INEM é
assegurada pelos seus serviços desconcentrados
(Delegações Regionais) nas respetivas áreas
geográcas (Norte, Centro e Sul) em articulação
com as restantes Unidades Orgânicas.
De acordo a organização interna, o INEM tem uma
estrutura orientada para três grandes vertentes:
¬

A ÁREA OPERACIONAL,

¬

A ÁREA DE APOIO E LOGÍSTICA,

¬

A ÁREA DE APOIO À GESTÃO.

FIGURA 7
ORGANIZAÇÃO INTERNA DO INEM

ÁREAS OPERACIONAIS

Ü

Emergência Médica

Ü

Formação em Emergência Médica

ÁREAS DE APOIO E LOGÍSTICA

Ü

Gestão de Recursos Humanos

Ü

Gestão Financeira

Ü

Logística e Operações

Ü

Sistemas e Tecnologias de
Informação

Ü

Compras e Contratação Pública

Ü

Jurídica

ÁREAS DE APOIO À GESTÃO
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Ü

Qualidade

Ü

Planeamento e Controlo de Gestão

Ü

Marketing e Comunicação

Nos Planos Anuais de Atividades é apresentado
para cada Unidade Orgânica acima identicada
um conjunto de informação detalhada, a saber:
¬

Atribuições

¬

Atividades previstas para o ano espelhadas nos
objetivos operacionais

¬

Indicadores e metas de concretização dos
mesmos

¬

QUAR para cada Unidade Orgânica, cujos
objetivos apresentam-se articulados com os
objetivos estratégicos denidos no Plano
Estratégico do INEM para 2017/2019

¬

Mapa de Pessoal anual aprovado para cada
um dos serviços.

¬

A DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA, Vale do
Tejo e Alentejo, nas áreas correspondentes ao
nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais
para Fins Estatísticos (NUTS) de Lisboa, Vale do
Tejo e Alentejo.

¬

A DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE, na área
correspondente ao nível II da Nomenclatura de
Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS)
do Algarve.

Está igualmente prevista a reformulação das
restantes Unidades Orgânicas do Instituto, com vista
a dotar o INEM das melhores condições para dar
resposta à sua missão e atingir os objetivos previstos.

Referir que está em curso uma alteração dos
estatutos, estrutura e orgânica do INEM, onde se
prevê alteração dos serviços desconcentrados,
passando o INEM a dispor de quatro serviços
territorialmente desconcentrados, designados por
Delegações Regionais, com as seguintes áreas
territoriais de atuação:
¬

A DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE, na área
correspondente ao nível II da Nomenclatura de
Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS)
do Norte.

¬

A DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO, na área
correspondente ao nível II da Nomenclatura de
Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS)
do Centro.
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No atual contexto macroeconómico e num quadro
que ainda se reveste de forte contenção
orçamental, o planeamento estratégico das
atividades do INEM para o triénio 2017/2019 teve em
consideração a importância inequívoca da sua
Missão, ajustando uma necessidade imperiosa de
ganhos de eciência nas suas linhas estratégicas e
ainda, as medidas anunciadas e inscritas no Plano
Nacional de Saúde - Revisão e Extensão 2020,
enquadradas na área da emergência médica e em
relação às quais o INEM pode contribuir
designadamente no que respeita à Cidadania em
Saúde, Equidade e Acesso adequado aos
Cuidados de Saúde, Qualidade na Saúde, Políticas
Saudáveis.
O objetivo é criar condições para uma utilização
mais racional e eciente dos recursos disponíveis e
controlo da despesa, não apenas pelo objetivo da
sustentabilidade, mas porque esta é absolutamente
necessária para continuar a garantir o direito à
proteção da saúde.
É neste contexto que o INEM considera essencial
dispor de um instrumento de gestão a médio-prazo
tendo, por esse motivo, elaborado o seu Plano
Estratégico para o triénio 2017/2019. O objetivo é
consolidar as principais linhas de ação que têm
orientado a sua estratégia e a necessidade de fazer
face aos novos desaos, sistematização que é
fundamental para enquadrar o desenvolvimento da
sua atividade nos próximos anos e criar as
condições necessárias ao melhor cumprimento da
sua Missão.
De referir que, com o objetivo de se tornar mais
ecaz no cumprimento da sua Missão, o INEM quer
continuar a crescer e a ampliar a sua capacidade
de resposta de emergência médica adotando, em
simultâneo, medidas que estejam alinhadas com as
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Grandes Opções do Plano Nacional de Saúde
atuando deste modo, ao nível do incremento da
eciência, da racionalização dos recursos
disponíveis e do controlo da despesa,
nomeadamente no que respeita à Cidadania,
Equidade e Acesso à Saúde, Qualidade em Saúde,
Políticas Saudáveis, Obter Ganhos em Saúde,
Promover um Contexto Favorável à Saúde ao Longo
do Ciclo de Vida e Reforçar o Suporte Social e
Económico na Saúde e na Doença.
Para a sua elaboração, apostou-se na metodologia
Balanced Scorecard como ferramenta estratégica
para a gestão, garantido uma comunicação mais
ecaz e otimizando o alinhamento dos stakeholders
com o INEM.
O INEM acredita que a estratégia denida para o
próximo triénio, assenta por um lado no seu capital
humano (com colaboradores pró-ativos e
responsáveis pela concretização dos objetivos
propostos) e por outro, nos seus valores corporativos
(apostando nas parcerias estratégicas), e garantirá
à organização um paradigma de intervenção
assente na inovação e na qualidade que
salvaguarde a continuidade de um património
cultural intangível que se resume na sua missão.
Nesta matéria, consideramos estar perante um
desao: o de reorganizar a nossa atividade,
adaptada às atuais exigências relacionadas com a
situação económica e nanceira de Portugal, mas
que assegure os melhores e mais seguros cuidados
de saúde à população no campo da emergência
médica, ou seja, orientados para o(a) cidadão(ã) e
caraterizados pela procura da excelência e
inovação.

Os objetivos estratégicos apresentados serão tidos
em conta nos Planos Anuais de Atividade e nos
QUAR do INEM e serão traduzidos nos objetivos
operacionais anuais dos vários serviços.
O presente Plano Estratégico será monitorizado,
numa base trimestral. A importância do seu
acompanhamento prende-se com a necessidade
de garantir, por um lado, que as tendências
identicadas para o próximo triénio se mantêm e,
por outro lado, pela necessidade de proceder a
ajustes face aos resultados que se forem apurando
anualmente.
Em suma, o presente Plano Estratégico, enquanto
ferramenta de gestão ecaz, permitirá construir um
futuro melhor para o INEM, porquanto possibilitará:
¬

IDENTIFICAR FATORES SIGNIFICATIVOS

¬

ANTECIPAR AMEAÇAS

¬

APROVEITAR AO MÁXIMO AS OPORTUNIDADES

¬

SUPERAR AS FRAQUEZA.
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LISTA DE ACRÓNIMOS

ACSA - Modelo Nacional de Acreditação da DGS

EAPS - Equipas de Apoio Psicossocial

AEM - Ambulância de Emergência Médica

ESSM - Escola do Serviço de Saúde Militar

ANEM - Associação Nacional de Estudantes de
Medicina

FCS - Fatores Críticos de Sucesso

ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil
APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
ARS - Administração Regional de Saúde
ARSLVT - Administração Regional de Lisboa e Vale do
Tejo
AVC - Acidente Vascular Cerebral
BSC - Balanced Scorecard
CAPIC - Centro de Apoio Psicológico e Intervenção
em Crise
CD - Conselho Diretivo
CIAV - Centro de Informação Antivenenos
CINAMIL - Estado Maior do Exercito
CMIN - Centro Materno-Infantil do Norte

GNR - Guarda Nacional Republicana
iCARE - Integrated Clinical Ambulance Record
INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica
INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge I.P.
IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera IP
ISAC - Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra
ISO - Internacional Organization for Standardization
IST - Instituto Superior Técnico
MAI - Ministério da Administração Interna
MEM - Motociclos de Emergência Médica
MS - Ministério da Saúde

CMS - Call Management System

NINEM - Ambulâncias Não Instituto Nacional de
Emergência Médica

CODU - Centro de Orientação de Doentes Urgentes

PDAE - Programa Desbrilhação Automática Externa

CODU MAR - Centro de Orientação Doentes Urgentes
Mar

PEM - Posto de Emergência Médica

CVP - Cruz Vermelha Portuguesa
CZMN - Comando de Zona Marítima do Norte
DGS - Direção-Geral da Saúde
DGTF - Direção Geral do Tesouro e Finanças
EAM - Enfarte Agudo Miocárdio
EAMST - Enfarte agudo do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST
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PENSE - Plano Estratégico Nacional de Segurança
Rodoviária
PEST - Political, Economic, Socio-Cultural and
Technological
PNDAE - Programa Nacional de Desbrilhação
Automática Externa
POCMS - Plano Ocial de Contabilidade do Ministério
da Saúde

PREMAC - Plano de Redução e Melhoria da
Administração Central

SRPCBA - Serviço Regional de Proteção Civil e
Bombeiros dos Açores

PROE - Programa de Racionalização da Ocupação
do Espaço

SUB - Serviços de Urgência Básica

PSP - Polícia de Segurança Pública
QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
RACI - Responsible, Accountable, Consult and Inform
RES - Posto de Reserva
SAGE - Sala de Atendimento e Gestão de
Emergências
SBV - Suporte Básico de Vida
SGP - Sistema de Gestão de Processos
SH - Stakeholder
SHEM - Serviço de Helitransporte de Emergência
Médica
SIADAP - Sistema de Avaliação de Desempenho da
Administração Pública
SIADEM - Sistema Integrado de Atendimento e
Despacho de Emergência Médica

SUHC - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and
Threats Threats (Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças)
TEKEVER - Tecnologias de Informação, SA
TETRICOSY® - TElephonic TRIage and COunseling
SYstem
TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação
TIP - Ambulância de Transporte Inter-hospitalar
Pediátrico
TMAS - Serviço de Assistência Telemédica Marítimo
(Maritime Telemedical Assistance Service)
UMIPE - Unidades Móveis de Intervenção Psicológica
de Emergência
VMER - Viatura Médica de Emergência e
Reanimação

SIEM - Sistema Integrado de Emergência Médica
SIIE - Sistema de Informação dos Imóveis do Estado
SIV - Suporte Imediato de Vida
SNS - Sistema Nacional de Saúde
SPMS - Serviços Partilhado do Ministério da Saúde
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SEDE
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa
Tel.: 213 508 100 | Fax: 213 508 180
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
Rua Alfredo Magalhães, 62 - 5º Andar
4000-063 Porto
Tel.: 222 065 000 | Fax: 222 065 010
DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Estrada de Eiras, 259 - 2º Andar
3020-199 Coimbra
Tel.: 239 797 800 | Fax: 239 797 825
DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL
Rua Almirante Barroso, 38 - 3º Andar
1000-013 Lisboa
Tel.: 213 508 161 | Fax: 213 508 144
MARF - Sítio do Guilhim, Edifício A1
Caixa Postal 30M - Estói
8009-021 Faro
Tel.: 289 870 480 | Fax: 289 870 481
www.inem.pt | inem@inem.pt
SIGA O INEM NO
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