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HELICÓPTERO DO INEM MANTÉM-SE EM VISEU 

 

O Helicóptero de Emergência Médica do INEM atualmente posicionado no Aeródromo 

Municipal de Viseu, tem condições para permanecer na região. 

O INEM anunciou ontem que o helicóptero da região centro iria ser posicionado em Salemas, 

Loures, até ser encontrada uma solução definitiva que permita a certificação do Heliporto 

de Santa Comba Dão como Base Permanente. Esta medida não se justificava por qualquer 

questão relacionada com o Aeródromo Municipal de Viseu, mas porque a empresa IFA, 

Aviation Training Center, iria iniciar a sua atividade, momento que tinha sido previamente 

definido como limite para que o helicóptero pudesse permanecer nas instalações da referida 

empresa. 

No entanto, perante o anúncio do INEM e a possibilidade do helicóptero ter que ser 

posicionado em Salemas, a própria IFA, Aviation Training Center, evidenciando um grande 

sentido de responsabilidade social, e a Câmara Municipal de Viseu, reafirmaram toda a 
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disponibilidade para que o helicóptero se mantivesse em Viseu, sendo possível chegar a um 

entendimento para que o helicóptero permaneça temporariamente nas instalações da 

empresa. 

O INEM não pode deixar de agradecer à Câmara Municipal de Viseu, bem como ao 

Aeródromo Municipal de Viseu, e muito particularmente à empresa IFA – Aviation Training 

Center, o empenho demonstrado para se encontrar uma solução de compromisso para 

manter o helicóptero do INEM a operar a partir da região centro do país, continuando-se a 

garantir todas as condições necessárias para o seu funcionamento. 

Relembre-se que a saída do helicóptero do INEM de Santa Comba Dão não resultou de uma 

decisão do INEM. O Instituto retomará as operações do SHEM a partir de Santa Comba Dão, 

desde que sejam cumpridos todos os requisitos legais e que esse Heliporto seja certificado 

como Base Permanente para Emergência Médica. 

 

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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