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INEM CONTRATA MAIS 125 TÉCNICOS DE 

EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR 

 

 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) finalizou o procedimento 

concursal, iniciado em 2019, para contratação de 125 novos profissionais para a 

Carreira Especial de Técnico de Emergência Pré-hospitalar (TEPH). A assinatura dos 

contratos de trabalho teve lugar na última semana. 

  

Os 125 novos TEPH iniciaram no dia 20 de abril a formação prevista, tendo todo o 

processo formativo sido adaptado às contingências provocadas pelo surto de 

COVID-19. Os módulos de formação iniciais, que não contêm uma competente 

prática expressiva, vão ser realizados através de e-learning, e os módulos presenciais 

serão adaptados a esta nova realidade.  

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
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Prevê-se que a primeira fase do processo formativo esteja concluída até ao início do 

verão. 

  

Os TEPH atuam no âmbito da emergência médica pré-hospitalar e são profissionais 

de saúde fundamentais da rede de emergência médica nacional, já que a sua ação 

pode ser determinante para a sobrevivência de vítimas de doença súbita ou de 

trauma. 

  

Estes 125 novos profissionais vão reforçar o funcionamento dos Centros de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) e dos meios de emergência médica pré-hospitalar do 

Instituto, competindo-lhes, entre outras funções: 

  

- O atendimento das chamadas recebidas nos CODU, respetiva triagem e 

aconselhamento telefónico, bem como o acionamento, acompanhamento e 

gestão dos meios de emergência médica, de acordo com os protocolos definidos e 

sob supervisão de um médico coordenador;  

- A atuação em situações de emergência pré-hospitalar, aplicando os cuidados de 

emergência necessários à preservação da vida humana, da qualidade de vida e 

diminuição do sofrimento, no âmbito das suas qualificações;  

- O cumprimento de protocolos de atuação de decisão médica com base na 

formação profissional adquirida. 

  

  

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.  

  

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
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A prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital 

adequado e a articulação entre os vários intervenientes do Sistema, são as principais tarefas do INEM. 

Através do Número Europeu de Emergência – 112, este Instituto dispõe de múltiplos meios para 

responder a situações de emergência médica. 

  

Lisboa, 23 de abril de 2020 

  

Para mais informações, contactar: 

  
Gabinete de Comunicação 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 

Rua Almirante Barroso, 36, 1000-013 Lisboa, PORTUGAL 

TEL (+351) 213 508 108  |   MÓVEL (+351) 924 492 853 

www.inem.pt 

 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
http://www.inem.pt/

