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Perfil de Competências  

Técnico de Emergência Pré-Hospitalar 

 

Atividade do coordenador geral de âmbito nacional 

Competências  Funções Formação 

• Coordenação no âmbito nacional 

• Normativa 

• Representação  

• Supervisão 

• Programação 

• Organização, gestão e planeamento 

• Gestão operacional 

• Formação 

• Disciplinar 

• Consultadoria 

• Avaliação de desempenho 

• Todas as correspondentes ao conteúdo funcional dos 

coordenadores gerais e operacionais 

• Todas as correspondentes aos profissionais 

integrados na carreira especial TEPH 

 

• Reunir com a direção do Departamento de Emergência Médica (DEM) 

• Cooperar com e na dependência do DEM na atividade normativa e funcional 

correspondente aos profissionais TEPH 

• Reunir com os restantes coordenadores gerais veiculando as normas do DEM para 

determinar uma estratégia comum para a respetiva implementação 

• Garantir a difusão de informação normativa e funcional, diretamente ou através dos 

coordenadores gerais, a todos os TEPH a nível nacional 

• Assegurar a uniformização de procedimentos no âmbito nacional 

• Acompanhar os profissionais TEPH no terreno monitorizando as necessidades e o 

desempenho sempre que considerar necessário e oportuno 

• Garantir a aplicação das boas práticas pelos profissionais TEPH 

• Garantir uma dinâmica de comunicação hierárquica eficaz 

• Determinar e participar nos processos de formação TEPH 

• Planear e participar no processo de seleção para admissão de profissionais na carreira 

especial TEPH 

• Planear e participar no processo de seleção de coordenadores no âmbito da carreira 

especial TEPH 

• Exercer competências disciplinares nos termos da lei 

• Desenvolver estratégias de motivação profissional 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação em gestão e coordenação 

operacionais 

• Cursos de formação nas áreas de gestão e 

jurídica numa perspetiva dinâmica de 

atualização 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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• Planear e participar no processo de seleção de coordenadores no âmbito da carreira 

especial TEPH integrando o júri dos respetivos concursos 

• Assumir o papel consultivo em representação dos TEPH quando for requerido e/ou 

autorizado pelo DEM 

• Representar os TEPH em colóquios, entrevistas, sessões de esclarecimento e/ou formação 

• Aplicar as competências funcionais correspondentes a todas as categorias que integram a 

carreira especial TEPH quando necessário e/ou adequado 

• Realizar as escalas dos coordenadores gerais e dar orientações de serviço ao TEPH de apoio 

• Assumir a gestão operacional 

 

Atividade do coordenador geral de âmbito regional 

Competências  Funções Formação 

• Coordenação no âmbito regional 

• Representação  

• Supervisão 

• Programação 

• Organização, gestão e planeamento 

• Formação 

• Disciplinar 

• Consultadoria 

• Gestão operacional 

• Avaliação de desempenho 

• Todas as correspondentes ao conteúdo funcional dos 

coordenadores operacionais 

• Reunir com o delegado da respetiva delegação regional 

• Reunir com os restantes coordenadores gerais veiculando as normas do DEM para 

determinar uma estratégia comum para a respetiva implementação 

• Garantir o cumprimento das diretivas e orientações normativas comunicadas pelo 

coordenador geral de âmbito nacional em harmonia com o respetivo delegado regional 

• Garantir a difusão de informação normativa e funcional, diretamente ou através dos 

coordenadores operacionais, a todos os TEPH da correspondente delegação regional 

• Assegurar a uniformização de procedimentos no âmbito nacional 

• Acompanhar os profissionais TEPH no terreno monitorizando as necessidades e o 

desempenho sempre que considerar necessário e oportuno 

• Garantir a aplicação das boas práticas pelos profissionais TEPH 

• Garantir uma dinâmica de comunicação hierárquica eficaz 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação em gestão e coordenação 

operacionais 

• Cursos de formação nas áreas de gestão e 

jurídica numa perspetiva dinâmica de 

atualização 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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• Todas as correspondentes aos profissionais 

integrados na carreira especial TEPH 

 

• Participar no planeamento da formação dos TEPH em articulação com o coordenador geral 

de âmbito nacional 

• Determinar e participar nos processos de formação contínua, com as especificidades 

regionais 

• Participar no processo de seleção de coordenadores operacionais da carreira especial TEPH 

no âmbito da respetiva delegação regional, integrando o júri dos respetivos concursos 

• Exercer competências disciplinares nos termos da lei 

• Desenvolver estratégias de motivação profissional e acompanhamento psicossocial do TEPH 

sob sua dependência hierárquica 

• Assumir o papel consultivo em representação dos TEPH quando for requerido pelo 

coordenador geral de âmbito nacional ou pelo delegado regional 

• Representar os TEPH em colóquios, entrevistas, sessões de esclarecimento e/ou formação 

quando for requerido pelo coordenador geral de âmbito nacional ou pelo delegado regional 

• Garantir a execução e cumprimento das escalas dos TEPH assegurando a operacionalidade 

dos meios 

• Aplicar as competências funcionais correspondentes a todas as categorias que integram a 

carreira especial TEPH quando necessário e/ou adequado 

• Assumir a gestão operacional 

 

Atividade do coordenador operacional 

Competências  Funções Formação 

• Coordenação de TEPH no âmbito da respetiva área 

de atuação 

• Representação  

• Supervisão 

• Reunir com o respetivo coordenador geral e participar em reuniões com o respetivo 

delegado regional 

• Assumir o papel consultivo em representação dos TEPH quando for requerido pelo 

coordenador geral de âmbito regional 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação em gestão e coordenação 

operacionais 
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• Programação 

• Organização, gestão e planeamento 

• Formação 

• Disciplinar 

• Consultadoria 

• Gestão operacional 

• Avaliação de desempenho 

• Todas as correspondentes aos profissionais 

integrados na carreira especial TEPH 

• Garantir o cumprimento das diretivas e orientações normativas comunicadas pelo 

respetivo coordenador geral 

• Garantir a difusão de informação normativa e funcional a todos os TEPH da 

correspondente delegação regional 

• Assegurar a uniformização de procedimentos, garantindo a aplicação de boas práticas 

pelos profissionais TEPH 

• Acompanhar os profissionais TEPH no terreno monitorizando as necessidades e o 

desempenho, de acordo com as diretivas do respetivo coordenador geral 

• Garantir uma dinâmica de comunicação hierárquica eficaz 

• Participar nos processos de formação TEPH 

• Exercer competências disciplinares nos termos da lei 

• Desenvolver estratégias de motivação profissional 

• Representar os TEPH em colóquios, entrevistas, sessões de esclarecimento e/ou 

formação quando for requerido pelo coordenador geral de âmbito regional 

• Aplicar as competências funcionais correspondentes a todas as categorias que integram a 

carreira especial TEPH quando necessário e/ou adequado 

• Elaborar a realização de escalas de serviço 

• Garantir o cumprimento das escalas de serviço nomeadamente assegurando a 

substituição de profissionais TEPH em casos de faltas ou ausências 

• Comunicar ao respetivo coordenador geral quaisquer intercorrências relacionadas com os 

TEPH e/ou serviço 

• Reunir com os responsáveis de meio e TEPH de apoio dando-lhes orientações 

operacionais 

• Servir de elo de ligação entre coordenadores gerais e os TEPH (e vice-versa) 

• Cursos de formação nas áreas de gestão e 

jurídica numa perspetiva dinâmica de 

atualização 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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• Realizar o levantamento das necessidades de fardamento dos TEPH da sua dependência 

• Assumir a gestão operacional 

 

 

 

 

 

Atividade na AEM 

Competências  Funções Formação 

• Prestação de socorro de acordo com os protocolos 

em vigor 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Gestão operacional 

• Gestão de risco / segurança 

• Comunicação com o CODU 

• Registo de ocorrências 

• Manutenção do veículo 

• Competências cívicas 

• Articulação e interação operacional com outras 

entidades 

• Competências inerentes ao TEPH, incluindo todos os 

protocolos 

• Verificar os aspetos mecânicos e de segurança referentes à ambulância 

• Verificar e realizar a manutenção, limpeza e higienização da ambulância 

• Realizar a checklist para verificação da carga da ambulância 

• Efetuar a reposição de material 

• Cooperar com outros serviços/departamentos, nomeadamente, com a logística 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Chefiar a equipa quando escalado 

• Efetuar comunicações usando os recursos disponíveis (inclui status) 

• Efetuar registos da ocorrência (via digital ou em suporte de papel) 

• Preencher documentação 

• Realizar relatório de turno 

• Adotar medidas de zelo, cuidado e manutenção da base 

• Cumprir as diretrizes emanadas superiormente 

• Aplicar os protocolos médicos em vigor para os operacionais TEPH, de acordo com o 

cenário/situação encontrados 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação de Condução de Veículo de 

Emergência pelo NuCE  

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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• Elo de ligação entre o CODU e local da ocorrência 

• Atuar em equipa 

• Identificar necessidades operacionais e de emergência nos vários cenários encontrados e 

solicitar meios de socorro adicionais, quando indicado 

• Efetuar triagem multivítimas 

• Assumir, quando oportuno, o comando operacional 

• Realizar funções de elo de ligação no âmbito do SCO 

• Atuar de acordo com protocolos e procedimentos de ação adequados a cada situação; 

• Transmissão de dados ao CODU 

• Transmissão de informação clínica a outros profissionais de saúde 

• Estabelecer ligação entre CODU e o local da ocorrência, transmitindo dados e seguindo as 

indicações recebidas relativamente a procedimentos de atuação e referenciação hospitalar 

• Participar superiormente quaisquer intercorrências que tenham ocorrido no ou que afetem 

o serviço 

• Integrar / acompanhar o desempenho de estagiários, efetuando a avaliação, quando 

aplicável 

• Atuar de acordo com os padrões éticos e legais 

• Funções inerentes à atividade TEPH 

 

Atividade na MEM 

Competências  Funções Formação 

• Prestação de socorro de acordo com os protocolos 

em vigor 

• Condução do motociclo (inclui condução em 

emergência) 

• Verificar e realizar a manutenção, limpeza e higienização do motociclo 

• Verificar os aspetos mecânicos e de segurança referentes ao motociclo 

• Realizar a checklist para verificação da carga 

• Efetuar a reposição de material 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Condução MEM  

• Condução Moto 4 
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• Gestão operacional 

• Gestão de risco / segurança 

• Comunicação com o CODU 

• Registo de ocorrências 

• Manutenção do veículo 

• Competências cívicas 

• Articulação e interação operacional com outras 

entidades 

• Competências inerentes ao TEPH, incluindo todos os 

protocolos 

• Cooperar com outros serviços/departamentos, nomeadamente, com a logística 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Efetuar as comunicações usando os recursos disponíveis (inclui status) 

• Efetuar registos da ocorrência (via digital ou em suporte de papel) 

• Preencher documentação 

• Realizar relatório de turno 

• Adotar medidas de zelo, cuidado e manutenção da base 

• Cumprir as diretrizes emanadas superiormente 

• Aplicar os protocolos médicos em vigor para os operacionais TEPH, de acordo com o 

cenário/situação encontrados 

• Elo de ligação entre o CODU e local da ocorrência 

• Gerir a atuação sendo o único meio de socorro no local (atuação inicial individual) 

• Atuar em equipa 

• Identificar necessidades operacionais e de emergência nos vários cenários encontrados e 

solicitar meios de socorro adicionais, quando indicado 

• Efetuar triagem multivítimas 

• Assumir, quando oportuno, o comando operacional 

• Realizar funções de elo de ligação no âmbito do SCO 

• Atuar de acordo com protocolos e procedimentos de ação adequados a cada situação; 

• Transmissão de dados ao CODU 

• Transmissão de informação clínica a outros profissionais de saúde 

• Estabelecer ligação entre CODU e o local da ocorrência, transmitindo dados e seguindo as 

indicações recebidas relativamente a procedimentos de atuação e referenciação hospitalar 

• Participar superiormente quaisquer intercorrências que tenham ocorrido no ou que afetem 

o serviço 

Formação continua, de acordo com a 

planificação 
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• Cumprir com todas as diretrizes documentadas para os operacionais do MEM 

• Atuar de acordo com os padrões éticos e legais 

• Funções inerentes à atividade TEPH 

 

Atividade na TIP 

Competências  Funções Formação 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Gestão de risco / segurança 

• Comunicação com o CODU 

• Manutenção do veículo 

• Competências cívicas 

• Competências inerentes ao TEPH 

• Verificar os aspetos mecânicos e de segurança referentes à ambulância 

• Verificar e realizar a manutenção, limpeza e higienização da ambulância 

• Realizar a checklist para verificação da carga da ambulância 

• Efetuar a reposição de material 

• Cooperar com outros serviços/departamentos, nomeadamente, com a logística 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Efetuar comunicações usando os recursos disponíveis (inclui status) 

• Efetuar registos da ocorrência (via digital ou em suporte de papel) 

• Preencher documentação especifica do serviço 

• Realizar relatório de turno 

• Adotar medidas de zelo, cuidado e manutenção da base 

• Planear trajetos/percursos 

• Planear as necessidades esperadas nomeadamente para gestão de gases 

• Cumprir as diretrizes emanadas superiormente 

• Aplicar os procedimentos específicos inerentes ao serviço 

• Atuar em equipa 

• Identificar necessidades operacionais e de emergência nos vários cenários encontrados e 

solicitar meios de socorro adicionais, quando indicado 

• Transmissão de dados ao CODU 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação específica para manuseamento dos 

equipamentos existentes 

• Formação de Segurança no helitransporte e 

fisiologia de voo 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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• Transmissão de informação clínica a outros profissionais de saúde 

• Participar superiormente quaisquer intercorrências que tenham ocorrido no ou que afetem 

o serviço 

• Atuar de acordo com os padrões éticos e legais 

• Funções inerentes à atividade TEPH 

 

Atividade na SIV 

Competências  Funções Formação 

• Prestação de socorro 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Gestão de risco / segurança 

• Manutenção do veículo 

• Competências cívicas 

• Articulação e interação operacional com outras 

entidades 

• Competências inerentes ao TEPH 

• Prestar socorro de acordo com o conteúdo funcional 

• Verificar os aspetos mecânicos e de segurança referentes à ambulância 

• Verificar e realizar a manutenção, limpeza e higienização da ambulância 

• Realizar a checklist para verificação da carga da ambulância 

• Efetuar a reposição de material 

• Cooperar com outros serviços/departamentos, nomeadamente, com a logística 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Preencher documentação especifica do serviço 

• Adotar medidas de zelo, cuidado e manutenção da base 

• Cumprir as diretrizes emanadas superiormente 

• Apoiar o enfermeiro SIV na aplicação dos protocolos em vigor  

• Atuar em equipa 

• Efetuar triagem multivítimas 

• Participar superiormente quaisquer intercorrências que tenham ocorrido no ou que afetem 

o serviço 

• Atuar de acordo com os padrões éticos e legais 

• Funções inerentes à atividade TEPH 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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Atividade na formação 

Competências  Funções Formação 

• Formativa 

• Coordenativa (em contexto de formação) 

• Integração 

• Cooperação técnico-científica 

• Ministrar formação aos profissionais do Sistema Integrado de Emergência Médica, entre 

outras, nas seguintes áreas:  

− Novas Competências TEPH  

− Condução veículo de emergência automóvel e motociclo (NUCE) 

− Monitor Masstraining 

− SBV Adulto 

− SBV Pediátrico 

− DAE 

− Trauma nível I 

− Extração de vítimas encarceradas 

− Emergências Médicas nível I 

− Abordagem e Gestão de excepções 

− Telecomunicações em Emergência 

− Atendimento e Triagem 

• Colaborar em ações de treino e sensibilização da população 

• Coordenar ações de formação em cursos homologados 

• Acompanhar e monitorizar o desempenho de formadores tirocinantes na qualidade de 

formador tutor 

• Participar no processo formativo na qualidade de perito (formador com competências 

reconhecidas em determinada área do conhecimento) 

• Participar em sessões de Masstraining na qualidade de monitor 

• Participar na formação contínua, de acordo com a planificação superior 

• Certificado de competências pedagógicas 

(CCP) 

• Formação de formadores nível III 

• Formação de formadores SBV-DAE 

• Laboratório de condução NUCE 

• Laboratório de condução de motociclo NUCE 

• Laboratório de novas competências TEPH 

Formação continua, de acordo com a 

planificação 
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• Integrar grupos de trabalho tendente a atualização de técnicas, procedimentos, protocolos, 

acompanhando a evolução técnico-científica 

• Preparar a formação a ministrar 

• Garantir a uniformização técnica e de linguagem 

 

Atividade na UMIPE 

Competências  Funções Formação 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Gestão de risco / segurança 

• Prestação de socorro 

• Manutenção do veículo 

• Competências cívicas 

• Competências inerentes ao TEPH 

• Verificar os aspetos mecânicos e de segurança referentes ao veículo 

• Verificar e realizar a manutenção, limpeza e higienização do veículo 

• Realizar a checklist do veículo / equipamentos 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Apoiar o psicólogo na intervenção 

• Gerir conflitos (sem prejuízo da segurança) 

• Aplicar os conhecimentos teórico-práticos inerentes ao perfil de TEPH, com especial 

domínio dos protocolos e formas de atuação das emergências psiquiátricas, situações 

multivítimas e catástrofe. 

• Agir com autocontrolo em situações críticas e de limite, tendo boa capacidade de gestão 

emocional 

• Atuar em parceria com as equipas multidisciplinares e multissetoriais, sempre preconizando 

um trabalho de equipa de excelência, no âmbito da prestação de cuidados de saúde à 

comunidade 

• Deter capacidade de reconhecimento e avaliação rápida e análise crítica dos diferentes 

ambientes e agir com prontidão perante a vítima ou utente vulnerável, antecipando ou 

minorando riscos e condições de segurança 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação em emergências psiquiátricas e 

formas de atuação em diferentes quadros 

clínicos e cenários 

Formação continua, de acordo com a 

planificação 
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• Sugerir novas práticas de trabalho com o objetivo de melhoria constante do serviço 

prestado, elaborando um relatório de ocorrência em situações pertinentes; 

• Responder com prontidão e ser diligente nas tarefas inerentes à UMIPE é às restantes 

solicitações profissionais; 

• Sugerir novas práticas de trabalho com o objetivo de melhoria constante do serviço 

prestado 

 

 

Atividade Tático-Policial 

Competências  Funções Formação 

• Prestação de socorro de acordo com os protocolos 

em vigor 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Gestão de risco / segurança 

• Comunicação com o CODU 

• Registo de ocorrências 

• Manutenção do veículo 

• Competências cívicas 

• Articulação e interação operacional com outras 

entidades, nomeadamente autoridade policial 

• Competências inerentes ao TEPH, incluindo todos os 

protocolos 

• Funções inerentes à atividade TEPH na AEM 

• Acresce: 

• Atuar na dependência de comando tático-policial 

• Atuar de acordo com as especificidades técnicas de movimentação e atuação em 

cenários com risco específico 

• Servir de elo de ligação entre autoridade policial e CODU 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Curso de Movimentação Tática (UEP) 

• Curso de emergência tática 

• Formação contínua / atualização de acordo 

com a prática tático-policial desenvolvida pela 

autoridade policial portuguesa 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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Atividade em eventos 

Competências  Funções Formação 

• Competências inerentes ao TEPH 

• Para o PCO: TEPH com curso CODU 

• Para os veículos de Emergência Médica: TEPH com 

formação de condução MEM, TEPH com experiência 

de AEM e/ou SIV 

• Fluência em comunicação via rádio 

 

• Funções inerentes à atividade TEPH 

• Montagem, desmontagem e manutenção do Posto Médico Avançado (PMA) 

• Preparação de material e montagem de equipamentos existentes no PMA 

• Operacionalização do Posto de Comando (PCO) 

• Condução de Motociclos de Emergência Médica (MEM), Ambulâncias de Suporte Imediato 

de Vida (SIV), Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) e/ou Viatura de Intervenção em 

Catástrofe (VIC) 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (SIOPS) 

• Sistema Geral de Operações 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 

 

 

Atividade na equipa de situações de exceção 

Competências  Funções Formação 

• Competências inerentes ao TEPH; 

• Para o PCO: TEPH com curso CODU. 

• Para os veículos de Emergência Médica: TEPH com 

formação de condução de AEM e MEM, TEPH com 

experiência de AEM e/ou SIV. 

• Fluência em comunicação via rádio; 

• Funções inerentes à atividade TEPH; 

• Montagem, desmontagem e manutenção do Posto Médico Avançado (PMA); 

• Preparação de material e montagem de equipamentos existentes no PMA; 

• Operacionalização do Posto de Comando (PCO); 

• Condução de Motociclos de Emergência Médica (MEM), Ambulâncias de Suporte Imediato 

de Vida (SIV), Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) e/ou Viatura de Intervenção em 

Catástrofe (VIC) 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (SIOPS); 

• Sistema Geral de Operações; 

Formação continua, de acordo com a 

planificação 
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Atividade no GLO 

Competências  Funções Formação 

• Condução (inclui condução em emergência) 

• Gestão de frota 

• Planeamento e organização 

• Manutenção de veículos 

• Registo de atividade 

• Competências cívicas 

• Auditoria 

• Competências inerentes ao TEPH 

• Gerir veículos inoperacionais, para reparação ou substituição 

• Conduzir viaturas do INEM promovendo a sua substituição 

• Proceder à reposição de material 

• Proceder à reposição de equipamentos 

• Distribuir material e equipamentos 

• Promover a limpeza exterior e interior de veículos do INEM 

• Realizar a manutenção dos veículos do INEM 

• Realizar a verificação dos veículos (checklist) aquando a sua receção provenientes da oficina 

• Contabilização de material de stock 

• Controlo e gestão de validades de fármacos e outros consumíveis 

• Adotar normas de recolha de resíduos 

• Garantir a gestão de seguros e distribuição dos documentos obrigatórios para a circulação 

de veículos 

• Todas as atividades relativas à gestão e manutenção dinâmica da frota do INEM 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação adequada à função de logística 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 

 

 

Atividade no CODU 

Competências  Funções Formação 

• Responsável de Turno; 

• Atendimento dos pedidos de socorro, supervisionado 

pelo Médico Coordenador e por um Operador 

• Funções inerentes à atividade TEPH; 

• Funções de Responsável de Turno; 

• Formação técnico-científica de TEPH 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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Responsável de Turno, de acordo com os Protocolos 

existentes. 

• Acionamento dos meios de socorro - recursos 

humanos e materiais considerados necessários a 

determinada ocorrência, conforme o plano de 

resposta definido no atendimento. 

• Acompanhamento – Receção das passagens de 

dados dos meios no local 

• Cumprir com todas as diretrizes e protocolos 

definidos para os Operacionais do CODU, de acordo 

com a situação; 

 

• Atendimento dos pedidos de socorro, supervisionado pelo Médico Coordenador e por um 

Operador Responsável de Turno, de acordo com os Protocolos existentes. 

• Acionamento dos meios de socorro - recursos humanos e materiais considerados 

necessários a determinada ocorrência, conforme o plano de resposta definido no 

atendimento. 

• Acompanhamento – Receção das passagens de dados dos meios no local 

• Cumprir com todas as diretrizes e protocolos definidos para os Operacionais do CODU, de 

acordo com a situação; 

•  Competências inerentes ao TEPH; 

• Quando em funções de Responsável de Turno é o TEPH que coordena as funções dos 

operadores sejam TEPH ou AT que supervisiona. Durante o seu turno, em colaboração com 

o Médico Coordenador, é responsável pela supervisão do atendimento dos pedidos de 

socorro e do accionamento dos meios de acordo com os planos de resposta definidos no 

atendimento. Colabora com o Médico Coordenador na gestão dos recursos humanos e 

materiais disponíveis de forma a garantir a correta aplicação dos protocolos de atuação. 

• Efectua, o atendimento das chamadas de socorro, realizando a respectiva triagem e 

aconselhamento telefónico, seguindo Algoritmos de Triagem, preenchendo o fluxo de 

triagem adequado à situação clínica em causa;  

• Quando escalado no Posto de “Call Back”, monitoriza o quadro de chamadas desligadas na 

origem, efectuando a respectiva “chamada de volta” fazendo o respetivo registo.  

• Aciona os meios de Socorro / Transporte necessários a cada ocorrência, usando as plenas 

potencialidades dos meios de telecomunicações ao seu dispor;  

• Assegura e orienta, os locais de “Rendez-Vous“ entre os meios envolvidos nas ações de 

socorro, estabelecendo os respetivos planos de acionamento;  
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• Age de acordo com os procedimentos rádio estipulados, de modo a obter uma correta 

gestão da rede rádio, reconhecendo-se que a sua função de Operador de Central é também 

a de apoiar a atuação dos outros intervenientes no Sistema Integrado de Emergência 

Médica;  

• Comunica, ao Médico Coordenador, as anomalias surgidas na prestação do Socorro / 

Transporte, cuja resolução o ultrapassem;  

• Comunica, ao Responsável de Turno, todas as anomalias surgidas e as medidas já tomadas 

para a sua correção;  

• Recebe as passagens de dados dos meios no local, regista-os na ficha de ocorrência/evento 

(se o meio não possuir plataforma digital ou se os dados não foram enviados/recebidos por 

outros motivos), devendo passar a informação ao Médico Coordenador para conhecimento, 

orientação e acompanhamento da situação; 

• Em situações de exceção procede de acordo com o definido em “Normas de procedimento 

em Situações de Excepção“; 

 

Atividade AT no CODU 

Competências  Funções Formação 

• Atendimento dos pedidos de socorro, supervisionado 

pelo Médico Coordenador e por um TEPH 

Responsável de Turno, de acordo com os Protocolos 

existentes. 

• Acionamento dos meios de socorro - recursos 

humanos e materiais considerados necessários a 

determinada ocorrência, conforme o plano de 

resposta definido no atendimento. 

• Efectua, o atendimento das chamadas de socorro, realizando a respectiva triagem e 

aconselhamento telefónico, seguindo Algoritmos de Triagem preenchendo o fluxo de 

triagem adequado à situação clínica em causa; 

• Quando escalado no Posto de “Call Back”, monitoriza o quadro de chamadas desligadas na 

origem, efectuando a respectiva “chamada de volta” fazendo o respetivo registo. 

•  Aciona os meios de Socorro / Transporte necessários a cada ocorrência, usando as plenas 

potencialidades dos meios de telecomunicações ao seu dispor; 

• Curso TOTE; 

• Formação continua, de acordo com a 

planificação superior 
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• Cumprir com todas as diretrizes e protocolos 

definidos para os Operacionais do CODU, de acordo 

com a situação 

• Assegura e orienta, os locais de “Rendez-Vous“ entre os meios envolvidos nas ações de 

socorro, estabelecendo os respetivos planos de acionamento;  

• Age de acordo com os procedimentos rádio estipulados, de modo a obter uma correta 

gestão da rede rádio, reconhecendo-se que a sua função de Operador de Central é também 

a de apoiar a atuação dos outros intervenientes no Sistema Integrado de Emergência 

Médica; 

• Comunica, ao Médico Coordenador, as anomalias surgidas na prestação do Socorro / 

Transporte, cuja resolução o ultrapassem;  

• Comunica, ao Responsável de Turno, todas as anomalias surgidas e as medidas já tomadas 

para a sua correção;  

• Em situações de exceção procede de acordo com o definido em “Normas de procedimento 

em Situações de Excepção“ 

 

 


