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O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) está a formar Técnicos de
Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) em Condução de Emergência. Esta formação
decorre até ao próximo dia 20 de julho de 2018, na região Centro do país.
O distrito de Coimbra viu nas últimas semanas o tráfego de veículos de emergência
aumentar dado que esta região é palco de mais uma formação de Condução de
Emergência destinada a 100 novos TEPH que ingressaram no INEM através de
concurso público. Esta série de cursos, iniciada no passado dia 17 de junho,
prolonga-se até ao próximo dia 20 de julho.
Cada curso tem a duração de cinco dias e decorre apenas em dias úteis. A
formação está organizada da seguinte forma: nos dois primeiros dias são
abordadas as componentes teóricas e, em circuito fechado, o formando tem a
possibilidade de aprender e replicar as técnicas de controlo dinâmico do veículo.
Nos restantes dias a formação prática é realizada em situação real, no trânsito
citadino, com o necessário recurso a sinais luminosos e sirenes para sinalização da
marcha de emergência, facto pelo qual se apela à compreensão dos cidadãos,
nomeadamente das regiões de Coimbra, Condeixa, Mealhada e Montemor-oVelho.
Esta formação é essencial para capacitar os futuros condutores de veículos de
emergência com as ferramentas necessárias para a progressão no trânsito em
marcha de emergência assinalada, garantindo maior segurança para todos os
utilizadores da via pública. A tarefa de chegar junto das vítimas de acidente ou
doença súbita no menor espaço de tempo, sempre em segurança, é uma tarefa
complexa, que exige dos profissionais de emergência médica um conjunto
alargado de aptidões físicas e emocionais.
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Os formandos do INEM são acompanhados, a todo o momento, por formadores
experientes que os orientam acerca da melhor forma de agir para transpor o
trânsito em segurança.
O INEM agradece, uma vez mais, a compreensão e a colaboração de todos os
cidadãos.

O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no
território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a
garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de
saúde.
A prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital
adequado e a articulação entre os vários intervenientes do Sistema, são as principais tarefas do
INEM. Através do Número Europeu de Emergência – 112, este Instituto dispõe de múltiplos meios para
responder a situações de emergência médica.
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