
 
 
  



 
 

MANUAL DE APOIO AO UTILIZADOR DA PLATAFORMA DO SISTEMA DE ACREDITAÇÃO 
 
O processo de acreditação de entidades formadoras em emergência médica, da responsabilidade do 
INEM, é totalmente suportado por uma plataforma informática criada para esse efeito. 
 
O presente guia tem como objetivo orientar as entidades formadoras na utilização da referida plataforma 
ao longo de todo o processo de acreditação: candidatura, manutenção e renovação da acreditação. 
 
 
1 - CANDIDATURA 
 
1.1 - PRÉ-REGISTO 
 
Após realização de uma 1.ª reunião com o Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA), a entidade deve 
efetuar um pré-registo na plataforma informática do Sistema de Acreditação, através do link -  
http://acreditacao.inem.pt/. 
 

 
 
 
1.2 – ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGOS DE ACESSO 
 
Na sequência do pré-registo, o GCA valida os dados inseridos e remete, através do endereço eletrónico 
identificado pela entidade no pré-registo, os códigos de acesso à aplicação. 
 
Cabe à entidade assegurar a correta utilização e confidencialidade dos códigos de acesso disponibilizados 
pelo INEM. 

 

Depois de preenchidos todos 

os campos, a entidade deve 

clicar no botão “inserir”. 

 

http://acreditacao.inem.pt/


 
 
1.3 – INSTRUÇÃO DA CANDIDATURA 
 
Antes da entidade iniciar a instrução da sua candidatura, deve ler o Regulamento Geral de Acreditação e 
os Dossiers de Acreditação das valências nas quais pretende ser acreditada, que se encontram disponíveis 
no site oficial do INEM. 
 
Depois de inseridos os códigos de acesso, aparecerá um primeiro écran com 3 separadores, com as 
seguintes designações: Dashboard, Gestão da Entidade e Comunicações. 
 

 

 
No separador “Gestão da Entidade” aparecerão vários campos de identificação e caracterização da 
entidade formadora, organizados num menu com 3 itens: “Dados”, “Formadores” e “Valências”. 
 
 

A) OPÇÃO “DADOS DA ENTIDADE” 

Deverão ser preenchidos os campos relativos a: “Dados da entidade”, “Situação financeira” e “Gestor da 
formação”. Depois de inseridos os documentos solicitados em formato pdf., a entidade deve clicar na 

opção . 
 

 

 



 
 

B) FORMADORES 

A entidade deve inserir na plataforma o nome completo e o número de identificação (BI ou CC) de cada 
um dos formadores que propõe para validação do GCA. 
 

 
 
Depois de registado o nome do formador, e após inserção dos documentos exigidos, a entidade deve 
clicar no botão “Guardar” ou “Guardar e inserir novo”. 

 

 
 
Um dos documentos solicitados é a “Declaração de Consentimento”, sendo que esta obedece a um 
modelo próprio disponibilizado no nosso sítio da internet. 

 
 

Nessa sequência, o GCA valida a proposta de bolsa de formadores apresentada, de acordo com os 
requisitos definidos no Regulamento Geral de Acreditação, e dessa validação podem resultar duas 
situações possíveis: formador validado ou formador rejeitado. 
Sempre que um formador for “rejeitado” a entidade formadora pode alterar a informação incorreta que 
justificou a decisão. 
 
Clicando no nome do formador surgirá uma janela onde poderá modificar o(s) campo(s) necessários. 

Sempre que for 
proposto um formador 
que já esteja registado 
em mais do que 5 
entidades acreditadas, 
aparece uma mensagem 
na plataforma 
informando a entidade 
dessa ocorrência. 



 
 

C) VALÊNCIAS 

D1) IDENTIFICAÇÃO DA(S) VALÊNCIA(S) E RESPETIVA METODOLOGIA FORMATIVA 
 

A entidade deve indicar a(s) valência(s) nas quais pretende ser acreditada. 
 

 
 
No âmbito de cada uma das valências selecionadas pela entidade, deve indicar se pretende optar pela 
metodologia formativa do INEM ou outra metodologia. Sendo que dentro da categoria outra metodologia 
só se encontram previstas as metodologias CPR - Conselho Europeu de Ressuscitação e AHA - Americam 
Heart Association. 
 
A entidade só pode escolher uma das metodologias e deve manter essa opção em todas as valências 
selecionadas. 
 
No quadro a seguir apresentado, resume-se todas as situações possíveis: 
 

Na valência: Pode escolher: 

SBV Suporte Básico de Vida INEM, Outra (CPR ou AHA) 

SBV-DAE Suporte Básico de Vida – Desfibrilhação Automática Externa INEM, Outra (CPR ou AHA) 

SIV Suporte Imediato de Vida INEM, Outra (CPR ou AHA) 

SAV Suporte Avançado de Vida INEM, Outra (CPR ou AHA) 

TAT Tripulante de Ambulância de Transporte INEM 

TAS Tripulante de Ambulância de Socorro INEM 

 
Ao selecionar a metodologia que pretende, a entidade visualiza os campos que deverão ser preenchidos, 
conforme imagens a seguir apresentados. 
 

• Metodologia INEM 

 
 



 
 
• Metodologia Outra (CPR ou AHA) 

 
 

D2 – ASSOCIAÇÃO DOS FORMADORES VALIDADOS ÀS VALÊNCIAS SELECIONADAS 
 

Uma vez cumprida a etapa D1, cada um dos formadores validados deve ser associado à(s) valência(s) onde 
vai ministrar formação. 
 
No menu situado à direita, a entidade deve selecionar a opção “Valências”: 
 

 
 
Depois de selecionada a valência, onde se pretende associar formadores, a entidade deve selecionar o 
botão assinalado (seta verde): 
 

 
 

E nessa sequência, deve clicar no botão , de forma a aparecer a lista de formadores validados 
 



 
 

 
 
 
Concluída a inserção dos documentos exigidos, deve a entidade submeter a candidatura ao GCA, 
selecionando o item “enviar para apreciação”.  
 
2. SUPORTES DE APOIO À APRENDIZAGEM 
 
A entidade acreditada na metodologia INEM, terá à sua disposição, na opção “Informação da valência”, 
documentos de apoio à aprendizagem que devem ser utilizados na realização da formação. 
 

 
 
Qualquer alteração/ revisão que venha a ser efetuada pleo INEM, aos seus produtos pedagógicos, serão 
disponibilizadas nesta plataforma as versões atualizadas. 
 
Assim sendo, recomenda-se a consulta regular da plataforma de forma a garantir que a entidade 
formadora acreditada utiliza as versões mais atualizadas. 
 
3. MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE FORMATIVA 
 
A entidade acreditada deve registar o planeamento de todas as ações de formação que pretenda 
desenvolver, na plataforma do sistema de acreditação.  
 
Depois de entrar no separador “Ações de Formação”, deve clicar no botão “Inserir ação de formação” e 
preencher os campos previstos. 
 

 
 

Deve ser selecionado o formador e 
inserido o comprovativo da 
competência exigida, de acordo 
com o estipulado em Dossier de 
Acreditação. 

As ações devem ser 
inseridas com uma 
antecedência 
mínima de 10 dias, 
não podendo ser 
considerados, nesta 
contagem, o dia de 
registo e o primeiro 
dia de formação. 



 
 
Depois de planeada, a data de realização da ação pode ser alterada, desde que sejam cumpridos os 10 
dias de antecedência mínima, bem como os restantes campos previstos neste registo. 
 
As ações planeadas aparecerão na plataforma como se pode ver no printscreen seguinte: 
 

 
 
Uma vez realizada a ação de formação, a entidade deve assegurar a atualização do estado mesma, 
carregando os dados relativos à avaliação da aprendizagem dos formandos. 
 

 
 
 
4. RENOVAÇÃO DA ACREDITAÇÃO 
 
Sessenta (60) dias antes do término da sua acreditação, a entidade acreditada visualiza na plataforma um 
alerta para a necessidade de iniciar o processo de renovação. 
 

 
 
 
Nessa sequência, a entidade deve proceder de acordo com o estipulado no Regulamento Geral de 
Acreditação. 
  

Ultrapassado o prazo de 
acreditação, a entidade pode optar 
por “Renovar” ou “Não Renovar”.  

Durante os 60 dias que 
antecedem o término da 
acreditação a entidade pode 
solicitar a renovação clicando 
no botão “Renovar”. 



 
 
 


