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Nota introdutória
O presente documento - Plano Estratégico - traduz-se num instrumento de gestão que
apresenta um conjunto de estratégias, numa perspetiva de curto e médio prazo, que
definem o caminho para que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
possa atingir os objetivos definidos para o triénio 2020-2022 e responder eficazmente
aos novos desafios que se colocam.
Decorrente da prossecução das suas atribuições, vários são ainda os desafios e
oportunidades de melhoria que o Instituto tem pela frente, com vista ao reforço da
interligação com as várias entidades que compõem o Sistema Integrado de
Emergência Médica (SIEM).
Merecem destaque a conclusão da rede de Ambulâncias de Suporte Imediato de
Vida (SIV) e de Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), a implementação de
novos Postos de Emergência Médica (PEM) e a renovação das ambulâncias afetas
aos já existentes, a renovação das viaturas INEM e de muitos dos atuais
equipamentos,

o

aumento

das

competências

dos

seus

profissionais,

a

interoperabilidade de sistemas entre os vários intervenientes na prestação de
cuidados de saúde na área da emergência médica e o aumento da capacitação
do cidadão enquanto interveniente no SIEM e principal fator de promoção da sua
própria saúde e segurança.
A evolução do INEM passou por vários figurinos ao nível organizacional, procurando
proporcionar à população um SIEM que respondesse às suas necessidades. No
presente, o INEM é um Instituto que para além da atividade de prestador direto de
cuidados de saúde tem também a função de regulação da atividade de
Emergência Médica Pré-Hospitalar, incluindo a Desfibrilhação Automática Externa
(DAE), a Formação em Emergência Médica e o Transporte de Doentes.
Destaque para o aumento de competências dos seus profissionais que, aliás, é um
dos fatores críticos de sucesso, dada a necessidade de assegurar a atividade 24
horas por dia, todos os dias do ano, com os padrões de qualidade definidos.
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A revisão da estratégia do INEM insere-se, assim, numa política de modernização e
revitalização, iniciando uma nova fase que promova o desenvolvimento dos seus
profissionais e satisfazendo as necessidades dos utentes.
Importa salientar o contexto atual, resultante do impacto do vírus SARS-CoV-2,
causador da pandemia de Covid-19. Esta pandemia, ainda sem data anunciada
to de adaptações das
atividades do Instituto ao (novo) contexto sócio económico e à previsibilidade de
quebra da principal fonte de financiamento do INEM. Com efeito, a atual situação
deve ser encarada como uma oportunidade de mudança que, efetivamente,
transforme os vários setores da sociedade e (n)os torne mais preparados para futuras
crises.
Analisados os resultados alcançados nos últimos anos, expressos nos Relatórios Anuais
de Atividades e Contas, assim como a atividade do primeiro semestre de 2020, o INEM
procedeu a uma avaliação do cumprimento dos objetivos, aproveitando a
oportunidade para criar um momento de reflexão.
Com o objetivo de obter uma maior participação e responsabilização aos diferentes
níveis, a estratégia do INEM para os próximos três anos foi elaborada de acordo com
uma metodologia participativa, envolvendo dirigentes, responsáveis intermédios e
trabalhadores

e

incorporando

ainda

alguns

contributos

dos

principais

parceiros/stakeholders do Instituto, para definição dos objetivos estratégicos
traçados, para o triénio 2020-2022.
Foram seguidas as seguintes fases:
Revisão da Missão, Visão e Valores
Análise do Ambiente Externo e Interno
Formulação da estratégia

O presente documento baseia-se na análise do contexto externo e interno e, como
resultado, apresenta um conjunto de estratégias que determinam o caminho para o
Instituto atingir os objetivos para o triénio 2020-2022.

Página 8 de 220

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Tendo sempre presente a Missão, Visão e Valores do INEM, elementos fundamentais
na gestão da organização e do rumo que pretende seguir, posteriormente foi
definida a estratégia e as ações (Objetivos Estratégicos).
Para a elaboração do Plano Estratégico 2020-2022, foi realizado um diagnóstico,
selecionada a estratégia e formulado um plano de ações. A metodologia aplicada
foi a do Balanced Scorecard (BSC). Esta metodologia, enquanto instrumento de
gestão de avaliação de desempenho e implementação de estratégias permite
medir o desempenho da Instituição, através de indicadores quantificáveis e
verificáveis, modelo que proporciona ao Conselho Diretivo do INEM e demais
dirigentes/responsáveis uma focalização no essencial da gestão e um apoio no
processo de tomada de decisão baseado em informação/conhecimento de
natureza estratégica.
Esta metodologia permitirá a análise e o acompanhamento sistemáticos da
execução da estratégia do INEM , bem como a avaliação da implementação do
plano de ações. Em suma, possibilitará uma melhor gestão do desempenho da
Instituição, permitindo a identificação precoce de eventuais desvios e a aplicação
dos ajustamentos necessários.
Pretende-se, assim, caraterizar e analisar o ambiente interno e envolvente do INEM ,
estabelecendo as interações entre os quadrantes a ponderar: os pontos fortes e
fracos, as oportunidades e as ameaças. Do resultado desta avaliação serão definidos
os fatores críticos de sucesso da organização com vista à concretização da missão
do INEM.
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Cap. I - Caracterização do INEM
O INEM é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado
de autonomia administrativa e financeira e património próprio, que prossegue as
atribuições do Ministério da Saúde (MS), sob superintendência e tutela do respetivo
Ministro.
Ao INEM compete coordenar o funcionamento, no território de Portugal continental,
de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), para garantir aos sinistrados
ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde,
designadamente através da prestação de socorro no local da ocorrência, do
transporte assistido das vítimas para a Unidade de Saúde adequada e da articulação
entre os vários estabelecimentos hospitalares, conforme disposto na Lei Orgânica do
INEM, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro.

1. Missão, Visão e Valores
Por forma a que o planeamento estratégico do INEM para o triénio (2020-2022) seja
realizado de acordo com a política da Instituição, foi revista a Missão, a Visão e
Valores do INEM, permitindo um alinhamento a curto, médio e longo prazo.
Pretende-se introduzir na cultura do INEM a procura permanente de melhorias de
atuação, desenvolvendo novas ideias, processos, competências e capacidades
dos/as profissionais e avaliando sempre os resultados, incorporando nos valores
institucionais os processos de Melhoria Continua.
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A Missão, Visão e Valores do INEM foram, assim, revistos:

MISSÃO

Garantir o funcionamento eficaz e o

(Para que servimos, qual é nossa
razão de ser. A Missão deve sempre
responder àquela que é a sua
responsabilidade perante o cidadão)

desenvolvimento sustentável do Sistema
Integrado de Emergência Médica (SIEM)
Ser uma organização inovadora, sustentável e

VISÃO

de referência na prestação de cuidados de

(Onde queremos chegar como
Instituição. A Visão deve perspetivar
o futuro que é desejado para o
Instituto)

emergência médica extra-hospitalar,
assumindo-se como uma marca de
excelência no setor da saúde
Ambição
Humanismo

VALORES

Inovação

(Quais são as nossas premissas
quanto às atitudes para alcançar a
nossa visão. Os Valores devem
transparecer os comportamentos,
atitudes e decisões a assumir)

Ética
Competência
Eficiência
Responsabilidade

Figura 1 - Missão, Visão e Valores
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2. Atribuições do INEM
São atribuições do INEM, conforme disposto na respetiva Lei Orgânica (Decreto-Lei
n.º 34/2012, de 14 de fevereiro), definir, organizar e coordenar as atividades e o
funcionamento do SIEM, assegurando a sua articulação com os serviços de urgência
e ou emergência nos estabelecimentos de saúde, no que respeita a:
Prestação de cuidados de emergência médica em ambiente préhospitalar, na vertente medicalizada e não medicalizada, e respetiva
articulação com os serviços de urgência/emergência;
Referenciação e transporte de urgência/emergência;
Receção hospitalar e tratamento urgente/emergente;
Formação em emergência médica;
Planeamento civil e prevenção;
Rede de telecomunicações de emergência.

São, ainda, de acordo com o referido Decreto-Lei, atribuições do INEM:
Coordenar no MS as atividades conducentes à definição de políticas nos
domínios da emergência médica e do transporte de urgência/emergência;
Assegurar o atendimento, triagem, aconselhamento das chamadas que lhe
sejam

encaminhadas

pelo

número

telefónico

de

emergência

e

acionamento dos meios de emergência médica apropriados;
Assegurar a prestação de cuidados de emergência médica em ambiente
pré-hospitalar e providenciar o transporte para as unidades de saúde
adequadas;
Promover a resposta integrada ao doente urgente/emergente;
Promover a correta referenciação do doente urgente/emergente;
Promover a adequação do transporte

inter-hospitalar do doente

urgente/emergente;
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Colaborar com a Direção-Geral da Saúde (DGS) na elaboração de normas
de orientação clínica relativas à atividade de emergência médica;
Definir, planear, coordenar e certificar a formação em emergência médica
dos elementos do SIEM, incluindo dos estabelecimentos, instituições e
serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS);
Colaborar na elaboração dos planos de emergência/catástrofe com as
Administrações Regionais de Saúde, com a DGS e com a Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no âmbito das respetivas
leis reguladoras;
Orientar a atuação coordenada dos agentes de saúde nas situações de
catástrofe ou calamidade, integrando a organização definida em planos
de emergência/catástrofe, sem prejuízo das atribuições de outras
entidades;
Desenvolver ações de sensibilização e informação dos(as) cidadãos(ãs) no
que respeita ao SIEM;
Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de
transporte de doentes, incluindo os dos respetivos veículos, e proceder ao
licenciamento desta atividade e dos veículos a ela afetos;
Fiscalizar a atividade de transporte de doentes, sem prejuízo da
competência sancionatória atribuída a outros organismos;
Homologar os curricula dos cursos ou estágios que versem sobre
emergência médica;
Assegurar

a

representação

internacional,

no

domínio

das

suas

competências e atribuições específicas e promover a cooperação com as
comunidades lusófonas, sem prejuízo das competências próprias do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob coordenação da DGS, enquanto
entidade responsável pela coordenação da atividade do M S no domínio
das relações internacionais;
Contribuir, em articulação com a DGS, para a definição e atualização das
políticas de planeamento civil de emergência na área da saúde.
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A capacidade de resposta adequada, eficaz e em tempo oportuno do sistema de
emergência médica, às situações de emergência, é um pressuposto essencial para
o funcionamento da cadeia de sobrevivência.
Os passos dados na resposta à emergência podem ser apresentados num ciclo de
ações em termos de emergência médica, conforme se apresenta:

Figura 2 - Estrela da Vida

Deteção: momento em que alguém se apercebe da existência de uma
situação em que é necessário socorro, desenvolvendo ações que têm
como objetivo evitar o agravamento da situação.
Alerta: fase em que se contactam os meios de socorro.
Pré-socorro: conjunto de gestos simples que podem ser concretizados até à
chegada de socorro especializado.
Socorro no local do acidente: início do tratamento efetuado às vítimas, com
o objetivo de melhorar o seu estado ou evitar que este se agrave.
Cuidados durante o transporte: transporte do doente desde o local da
ocorrência até à unidade de saúde adequada, garantindo à vítima a
continuação dos cuidados de emergência necessários.
Transferência e tratamento definitivo: corresponde ao tratamento da vítima
no serviço de saúde adequado e pode incluir a intervenção de um a
unidade de saúde onde são prestados cuidados de estabilização e a
posterior transferência para um hospital onde ocorre o tratamento mais
adequado à situação.
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3. Estrutura organizacional
De acordo com a organização interna definida nos atuais Estatutos (Portaria nº
158/2012, de 22 de maio), a gestão operacional da atividade do INEM é assegurada
pelos seus Serviços Desconcentrados, as Delegações Regionais, nas respetivas áreas
geográficas, Norte, Centro e Sul (que engloba as regiões de Lisboa/Vale do Tejo, do
Alentejo e do Algarve), em articulação com as restantes Unidades Orgânicas.
Ainda de acordo com os Estatutos, o INEM tem os seus Serviços Centrais orientados
para três grandes vertentes: a área operacional, a área de apoio e logística e a área
de apoio à gestão.

Áreas Operacionais
Emergência Médica
Formação em Emergência Médica

Áreas de Apoio e Logística
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Logística e Operações
Sistemas e Tecnologias de Informação
Compras e Contratação Pública
Jurídica

Áreas de Apoio à Gestão
Qualidade
Planeamento e Controlo de Gestão
Marketing e Comunicação

Figura 3

Organização dos Serviços Centrais do INEM
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A organização interna do INEM é apresentada no organograma seguinte.

Figura 4

No Capítulo VII

Organograma do INEM

Unidades Orgânicas, apresenta-se informação das atribuições, os

objetivos operacionais e o mapa de Recursos Humanos previsto para cada uma das
Unidades Orgânicas.
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Nos Planos Anuais de Atividades é apresentado, para cada Unidade Orgânica, um
conjunto de informação detalhada, a saber:
Atividades previstas para o ano espelhadas nos objetivos operacionais;
Indicadores e metas de concretização dos mesmos;
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), cujos objetivos
apresentam-se articulados com os objetivos estratégicos definidos no
presente Plano Estratégico;
Mapa de Pessoal anual aprovado para cada Unidade Orgânica.

Nesta matéria, foi já identificada a necessidade de rever/clarificar as atribuições do
INEM, bem como definir uma nova estrutura orgânica, designadamente:
Reativar a Delegação Regional do Algarve;
Reavaliar as atuais Unidades Orgânicas;
Clarificar os diferentes níveis funcionais e de responsabilidade que
estabeleçam compromisso de desempenho;
Redefinir a articulação entre as Unidades Orgânicas;
Alterar a composição do Conselho Diretivo (atualmente composto por um
Presidente e um Vogal, devendo passar a ter três elementos).

Esta reorganização permitirá maior coerência e capacidade de resposta no
desempenho das funções e atribuições, eliminando redundâncias, reconfigurando
processos, reduzindo custos e estabelecendo uma organização interna coerente e
devidamente atualizada face ao crescimento da atividade, aos desafios que se
colocam à emergência médica e aos objetivos estratégicos futuros.
A proposta, já apresentada em draft ao Ministério da Saúde, de revisão da atual Lei
Orgânica e Estatutos teve por base o Mapa de Processos do INEM, apresentado
detalhadamente no Capítulo II, que se estrutura em três grandes áreas, governação
clínica, gestão operacional e gestão de suporte.
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4. Desafios de gestão da mudança (1981 2020)
Em caso de acidente ou doença súbita, compete ao INEM coordenar o
funcionamento, em território continental do SIEM. Este Sistema tem como principal
objetivo garantir a pronta e correta prestação de cuidados de saúde aos doentes
urgentes e emergentes.
Embora o INEM faça já parte da vida dos portugueses, para melhor compreensão do
SIEM, valerá a pena dar a conhecer aqueles que são alguns dos seus aspetos mais
relevantes. Ainda que o socorro à população assegurado com recurso às
ambulâncias de várias entidades, salientando-se os corpos de bombeiros já existentes
na grande maioria dos concelhos de Portugal, exista desde a década de 60 do
século passado, dá-se a conhecer no presente capítulo a evolução do Instituto
desde a sua criação, até à data atual.
Desde a sua criação, em 1981 (Decreto-Lei n.º 234/81, de 3 de agosto), o INEM trilhou
um longo percurso que lhe possibilitou afirmar-se como a instituição nacional de
referência na prestação de cuidados de saúde de emergência médica. Em 39 anos,
várias foram as etapas que permitiram atingir os objetivos atuais.
Com a criação do INEM,

assegurar o funcionamento, no território do

continente, de um sistema integrado de emergência médica (SIEM) , de modo a
garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de
cuidados de saúde , a emergência médica passa a integrar um novo conceito de
cuidados de saúde, caraterizados por um conjunto de ações que abrangem os
procedimentos na área da saúde efetuados desde o local da ocorrência até ao
momento em que se inicia o tratamento das vítimas de acidente ou doença súbita,
na unidade de saúde adequada.
O SIEM possui assim um carácter pluridisciplinar e define-se como o conjunto de ações
extra-hospitalares, hospitalares e inter-hospitalares, englobando a intervenção ativa,
dinâmica e coordenada dos vários componentes da comunidade, de modo a
possibilitar uma atuação rápida, eficaz e com economia de meios.
Através do SIEM, o INEM começou por assegurar a prestação de cuidados de
emergência médica numa primeira fase, através das Ambulâncias de Suporte Básico
de Vida (SBV). Esta designação foi evoluindo e hoje são denominadas por
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Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), operadas diretamente pelo INEM ou
pelos seus parceiros no SIEM (os Postos de Emergência Médica), designadamente
Bombeiros

e

Cruz

Vermelha

Portuguesa.

Estas

Ambulâncias

destinam-se,

essencialmente, à estabilização de doentes que necessitavam de transporte para
uma unidade de saúde. A sua tripulação está habilitada com cursos de Tripulante de
Ambulância de Socorro, Condução de Emergência e Desfibrilhação Automática
Externa (DAE), permitindo a aplicação de medidas de SBV e DAE.
Em 1982 o INEM integra na sua missão o apoio a vítimas de intoxicações através do
Centro de Informação Antivenenos (CIAV), criado em 1963 e que até à sua
integração no INEM funcionava na esfera privada, apesar de prestar um serviço
público. Este centro tem, atualmente, um número específico de atendimento,
gratuito desde 1 de julho de 2019, o 800 250 250, funcionando 24 horas por dia, todos
os dias do ano.
Nasce, também em 1982, a primeira Viatura Médica de Emergência e Reanimação
(VMER). Trata-se de um meio de emergência médica, altamente diferenciado, de
intervenção pré-hospitalar destinada ao acompanhamento do transporte rápido de
uma equipa médica ao local onde se encontra o doente.
Ainda na década de 80, é criado um sistema de transporte de recém-nascidos de
alto risco, com três unidades (Porto, Coimbra e Lisboa) que mais tarde dá lugar ao
serviço de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP)dedicado ao transporte de
recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico entre Unidades de Saúde.
Um serviço que tem hoje uma cobertura nacional e funciona 24 horas por dia, todos
os dias do ano.
Também na década de 80 é inaugurado na região Sul, em Lisboa, o primeiro CODU,
serviço que passou a permitir a medicalização do então número nacional de socorro.
Dois anos mais tarde nasce o CODU-MAR com a missão de prestar aconselhamento
médico a situações de emergência que se verifiquem a bordo de embarcações.
O CODU Norte é implementado em 1991, o CODU Centro em 1995, e no ano 2000
entra em funcionamento o CODU Algarve. A partir de agosto de 2006, o INEM atinge
um objetivo há muito ambicionado: os CODU do INEM passam a abranger 100% da
população residente em Portugal continental e todas as chamadas 112 referentes à
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saúde passam a ser atendidas por profissionais de saúde, Médicos, psicólogos e
Técnicos, com formação específica para efetuar o atendimento, triagem,
aconselhamento, seleção e envio de meios de socorro.
Em 1997, o INEM cria o Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, utilizado no
transporte de doentes graves entre o local da ocorrência e a unidade de saúde e
entre unidades de saúde, permitindo também o envio rápido de equipas
medicalizadas para qualquer ponto do país. Em 2012 teve ainda início um regime de
partilha de meios aéreos entre o INEM e a ANEPC. E em 2017 foi autorizado pelo
Governo para vigorar entre 2018 e 2022 a aquisição por parte do INEM de serviços de
disponibilização, locação, manutenção e operação de meios aéreos com um
dispositivo de quatro helicópteros em permanência, dedicados em exclusivo à
emergência médica.
Em 2004 é criado o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) para
atender às necessidades psicossociais da população e profissionais. É formado por
uma equipa de psicólogos clínicos com formação em intervenção psicológica em
crise, assegurando a deslocação de profissionais para o local das ocorrências,
através das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).
Nesse mesmo ano, o Motociclo de Emergência medica (MEM) é introduzido no
dipositivo de meios de emergência ao serviço do INEM. O MEM é um meio rápido,
cuja com agilidade no trânsito citadino permite uma chegada mais célere à vítima.
Transporta um DAE, oxigénio, equipamento para avaliação de parâmetros vitais e
outros materiais de SBV, permitindo a estabilização inicial da vítima.
Em 2006 são criadas as Vias Verdes do Acidente Vascular Cerebral e Coronária. Estas
Vias Verdes são estratégias organizadas que têm em vista um melhor acesso aos
cuidados médicos de diagnóstico e tratamento em doentes de fase aguda, tendo
como orientador de ação o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico ou
tratamento, no sentido da redução da mortalidade. O INEM evoluiu neste processo
criando em 2020 uma Via Verde Trauma, nomeadamente promovendo o registo
eletrónico no terreno.
Ainda em 2006, o INEM inicia a implementação do projeto de criação das
Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV). Este tipo de meio de emergência
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médica, destina-se a garantir cuidados de saúde igualmente diferenciados,
designadamente manobras de reanimação, até estar disponível uma equipa com
capacidade de prestação de Suporte Avançado de Vida, cuja tripulação tem a
possibilidade de administrar fármacos e realizar atos invasivos, mediante protocolos
aplicados sob a orientação médica.
Em 2009 é publicado o Decreto-lei 188/2009 de 12 de agosto, que veio regulamentar
a utilização de Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) por leigos com o objetivo
de criar uma rede de desfibrilhação automática externa que capacitasse o país a
atuar situações de paragem cardiorrespiratória. Em 2011 e 2012 o país assiste ao
alargamento desta Rede de DAE a todas as Ambulâncias de Socorro do SIEM,
reforçando-se a parceria estratégica do INEM com os seus parceiros.
Em 2010, o INEM recebe da APCER, a Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001, no âmbito da Formação em
Emergência Médica e Acreditação de Entidades para a Formação.
Em 2011 foi iniciado o processo de integração das VMER e das Ambulâncias SIV na
rede de serviços de urgência, permitindo a sua gestão conjunta por parte do INEM e
dos Serviços de Urgência hospitalares.
Também em 2011, o INEM cria o CODU Nacional, colocando um ponto final às
diferenças regionais no atendimento das chamadas de emergência 112, e
implementa o sistema de fluxos de triagem nos CODU, com o objetivo de priorizar
adequadamente as chamadas de emergência recebidas nas centrais médicas do
INEM e garantir a uniformidade no seu tratamento.
Ainda em 2011, é instalado nos meios de emergência do INEM o Registo Clínico
Eletrónico, substituindo-se assim a comunicação que até aqui era efetuada via
telefone, melhorando a eficiência e a eficácia dos tempos de resposta e agilizando
a entrada dos(as) utentes no serviço de urgência. Este processo tem tido grandes
evoluções, já desde 2019 têm sido realizados novos desenvolvimentos que vão
permitir o registo informático e a transmissão em tempo real.
Em 2012 o INEM obtém a Acreditação - Certificação de Qualidade de Nível
Avançado, atribuído pelo Comité de Certificação da Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucia (ACSA), da Consejeria de Salud y Bienestar Social. Em 2016 o INEM teve
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a segunda visita de acompanhamento em 2016, onde demonstrou manter o nível
Bom. Em 2017 foi realizada a avaliação externa para um novo ciclo de Acreditação
de cinco anos (2017-2021), já com a aplicação de novo manual, específico para
Serviços de Urgência e Emergência
Em 2016, é promulgado o decreto-lei que procede à revisão da carreira de técnico
de ambulância de emergência do INEM e cria o regime da carreira especial de
Técnico de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) e que veio criar e definir um modelo de
referência em toda a atuação na área da emergência médica pré-hospitalar e
reflete um modelo de organização de recursos humanos essencial à qualidade da
prestação de cuidados de saúde e de segurança nos procedimentos.
O ano de 2016 ficou ainda marcado como o ano que veio permitir o ensino e a
expansão do Suporte Básico de Vida nas Escolas através de um processo que visa a
formação e capacitação dos professores e, depois, a replicação dos conhecimentos
adquiridos aos alunos. O protocolo foi assinado pelos Ministros da Saúde e Educação
e é colocado em prática pelo INEM e pela Direção-Geral da Educação.
Em 2017, ao abrigo de um memorando de entendimento entre INEM, a LBP e a ANPC,
foi criado um novo modelo para constituição de Ambulância de Socorro sedeada
em Postos de Emergência Médica, que se baseia na aquisição de ambulâncias
diretamente pelas Associações de Bombeiros Voluntários, subsidiando o INEM a sua
aquisição e garantindo a comparticipação nas despesas de manutenção e de
contratualização de seguros. Foi também dado início à renovação da frota de
ambulâncias dos PEM.
Ainda em 2017 o INEM procedeu à implementação de um novo modelo de aquisição
e gestão da frota VMER, que se baseia na aquisição das viaturas pelas Unidades de
Saúde, cabendo ao INEM subsidiar a compra e coordenar toda a atividade de
gestão e operação conjunta da VMER.
Ao longo dos anos, o Instituto tem alargado a sua capacidade de intervenção em
situações de exceção (catástrofes e acidentes graves), quer interna, quer
externamente. Um marco significativo deste esforço aconteceu em 2019, com a
certificação do módulo de emergência médica (EMT

Emergency Medical Team) do

INEM - Pt EMT Tipo 1 Fixo - pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
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Cap. II

Estratégia do INEM para o triénio 2020-2022

A Estratégia do INEM para 2020-2022, refletida no presente documento, teve em linha
gestão
da Saúde pela Secretaria Geral do
MS, as orientações estratégicas do MS, nomeadamente Orientações do Plano
Nacional de Saúde 2011 2016, extensão a 2020 e os desafios anunciados pelo MS
para o próximo Plano Nacional de Saúde (PNS) 2021

2030, o Programa do XXII

Governo Constitucional e diversas Orientações Interinstitucionais.
O INEM teve também em linha de conta, referências internacionais que traduzem as
boas práticas implementadas na área da Emergência Médica.
De referir ainda, que os objetivos definidos estão alinhados com o estabelecido nas
Cartas de Missão dos membros do Conselho Diretivo.
A estratégia genérica, no sentido de alcançar a visão ambicionada para o INEM e
tendo sempre presente a sua missão, passa fundamentalmente por combinar os dois
níveis analisados:
ESTRATÉGIA GLOBAL

DE CRESCIMENTO

concentração (integração

horizontal), com foco num número restrito de produtos e serviços altamente
diferenciados e relacionados entre si;
ESTRATÉGIA DE ÁREA DE NEGÓCIO

diferenciação do serviço de modo a ser

percebido pelos nossos clientes como único e claramente associado à
.

1.

Orientações Estratégicas
1.1.

Plano Nacional de Saúde

No que respeita às Orientações do Plano Nacional de Saúde 2011

2016, extensão a

2020, as várias áreas de atuação do INEM têm contribuído, nas suas diversas
vertentes, para a concretização das referidas orientações, nos seus quatro eixos
estratégicos.
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Esses eixos estratégicos estão consubstanciados na atividade programada do INEM
para o triénio 2020-2022.
Cidadania em saúde. A atividade do INEM continuará a ser planeada numa
lógica da promoção de uma cultura de cidadania, quer através da
disseminação da sua atividade e da disponibilização de informação aos
utentes, tornando o cidadão mais responsável em relação à saúde, quer
através da aposta na formação profissional e no reforço das competências
dos seus profissionais, promovendo o seu desenvolvimento e a cidadania
ativa numa cultura que valorize a participação de todos.
Equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde. Para promover a
equidade e o acesso adequado aos cuidados de saúde, o INEM irá
continuar a melhorar o acesso à saúde através da distribuição regional dos
seus meios de emergência médica, de forma a responder com eficácia à
relação tempo/distância que determina o seu raio de ação em tempo útil.
Qualidade em Saúde. A Qualidade em saúde deve ser entendida como um
instrumento de gestão indispensável para medir e orientar esforços, voltado
para alcançar a excelência. É neste sentido que o INEM tem vindo a apostar
na qualidade na sua área de emergência médica, começando desde logo
com o desenvolvimento de processos de acreditação e certificação da
qualidade em todas as suas atividades, assegurando, deste modo, uma
verdadeira política da Qualidade. Recorde-se que a atividade do CODU e
dos meios foi, em 2012, objeto de processo de Acreditação segundo o
Modelo Nacional e Oficial de Acreditação do Ministério da Saúde, tendo
sido atribuído ao INEM a Certificação de Qualidade de Nível BOM, pelo
Comité de Certificação da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia
(ACSA), da Consejeria de Salud y Bienestar Social. Em 2017 foi iniciado um
novo ciclo de Acreditação de cinco anos, onde o Instituto demonstrou
manter o nível Bom. O INEM pretende atingir o nível Ótimo no fim do ciclo
de Acreditação, em 2022.
Desde 2010 que o INEM tem certificado o Sistema de Gestão da Qualidade
pela Norma NP EN ISO 9001, validado por entidade externa, onde têm sido
incluídos diferentes âmbitos, nomeadamente, a Formação em Emergência
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Médica e a Acreditação de entidades para Formação em Emergência
Médica, a Concessão de Alvarás e/ou certificados de vistoria, o Programa
Nacional de Desfibrilhação Automática Externa, a Gestão de stocks no
circuito dos meios e o Processamento de Vencimentos. No ano de 2019, o
INEM encetou esforços na implementação de três grandes sistemas de
gestão, fomentando as políticas da Qualidade já enraizadas no instituto.
Ainda no decorrer desse ano, o INEM foi alvo de uma auditoria externa no
âmbito do processo de certificação dos Sistemas de Gestão Ambiental,
Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e de Gestão da Formação
Profissional, através dos referenciais ISO 14001, ISO 45001 e NP 4512,
respetivamente, tendo concluído este processo já em 2020 com a
certificação dos sistemas pela entidade externa APCER.
Políticas Saudáveis. O INEM procurará dar continuidade à maximização de
oportunidades, com maior impacto na emergência médica e redução das
desigualdades em saúde, através da pareceria com outras entidades. Um
exemplo desta situação tem sido a expansão do Programa Nacional de
DAE a Locais de Acesso ao Público. Reforçar a rede de parcerias do INEM
com outras entidades/instituições, no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade, estabelecendo novas parcerias para gestão otim izada de
Recursos será mais uma oportunidade do desenvolvimento de ambientes
saudáveis. Neste âmbito, é ainda de referir as estratégias concertadas de
comunicação e marketing, que promovem o empowerment do cidadão e
que têm sido uma grande aposta da Instituição.

De igual forma, a atuação do INEM continuará a contribuir para a implementação
das Orientações do Plano Nacional de Saúde, consubstanciadas na sua atividade
programada para o triénio, designadamente nos seguintes princípios orientadores:
Colaboração intersectorial. O INEM continuará a desenvolver ações
intersectoriais, com vista à obtenção de ganhos em saúde, nomeadamente
envolvendo o setor da educação através da estreita colaboração com o
Ministério da Educação, na implementação de um Modelo de formação
em suporte básico de vida nas escolas.
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Capacitação dos cidadãos. O INEM tem apostado em várias ações que
promovem a autonomia e a responsabilização pela saúde dos(as)
cidadãos(ãs), nomeadamente, divulgando indicadores de desempenho e
informação que os capacite a participar ativamente na gestão da sua
saúde, promovendo ações em que a literacia em Saúde seja uma
preocupação latente, divulgando boas práticas da emergência médica e
formas de atuação que exponenciem a resposta em caso de emergência
médica. Com efeito, a transparência na divulgação de determinados
dados, será uma prioridade, com vista a transmitir aos(às) cidadãos(ãs),
informação útil, injetando saberes e constituindo uma referência com
impacto na diminuição da iliteracia em Saúde, mais concretamente no
âmbito do Socorro e da Emergência Médica
Divulgação e implementação de boas práticas. O INEM tem desenvolvido
ações que poderão ser referenciadas como Boas Práticas e que têm
permitido assegurar a constante melhoria contínua da qualidade. Destacase, para além da formação em emergência médica dos profissionais de
saúde, a realização de mass training em suporte básico de vida, abertos à
população, aumentando o empowerment dos(as) cidadãos(ãs) e, por tal
facto, a sua capacidade de intervenção em situações críticas. Destaca-se
ainda neste âmbito a estratégia de comunicação implementada, que tem
proporcionado ao cidadão ser mais participativo na ativação do sistema
de emergência médica.

Estando a terminar o horizonte temporal do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2011
2016, extensão a 2020 e não estando ainda disponível o próximo ciclo de
planeamento estratégico em saúde que decorrerá na próxima década (processo
ainda em construção), no processo de elaboração deste plano estratégico foram
tidos em conta os desafios anunciados pelo Ministério da Saúde, a saber:
O envelhecimento da população;
A epidemia das doenças não transmissíveis;
As iniquidades em saúde;
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As alterações climáticas;
O fortalecimento do sistema de saúde;
As migrações e as emergências em saúde pública.

1.2.

Programa do Governo

O INEM, como decorre da Lei Quadro dos Institutos Públicos, mantém ainda o
compromisso perante as orientações do Programa do Governo onde, continuará a
promover ações para a sua concretização, através dos seguintes eixos:
Garantir o acesso a cuidados de saúde;
Assegurar tempos adequados de resposta;
Garantir a participação dos cidadãos no SNS;
Desenvolver novas formas de prestar serviços e cuidados de saúde.

1.3.

Orientações interinstitucionais

A estratégia do INEM para o triénio 2020-2022 prevê medidas que permitam dar
resposta às seguintes orientações Interinstitucionais:
Melhoria da qualidade dos registos no Sistema de Informação dos Imóveis
do Estado (SIIE):
O INEM procede à inventariação do património imobiliário bem como
os elementos relativos à sua ocupação através da aplicação SIIE,
plataforma eletrónica de inventariação disponibilizada pela DGTF
(Direção Geral do Tesouro e Finanças), mantendo sempre atualizada a
informação.
Melhoria da eficiência da gestão:
O INEM promove a implementação de instrumentos de gestão
inovadores que visam a procura da eficiência e utilização eficaz dos
recursos disponíveis para prossecução das atividades do instituto.
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1.4.

Referenciais internacionais

No que respeita a referenciais internacionais, e em concreto, ao principal indicador
(relacionado com os tempos de resposta das chamadas de emergência e do
acionamento dos meios), foram analisados alguns dos Sistemas de Emergência
Médica de vários países, tendo, naturalmente, em linha de conta quer a extensão
territorial quer a população. Os resultados do sistema de emergência médica
Português está em linha com os resultados obtidos noutros sistemas de emergência
médica de países como Espanha e Reino Unido.
Estes resultados estão dentro dos padrões r

Emergência Médica da Ordem dos Médicos,
Importa ainda assinalar, que em todos os países analisados é atribuída bastante
enfase à qualidade do serviço prestado, sendo afirmado de forma recorrente, tal
como se verifica em Portugal, que os tempos de resposta não são um determinante
relevante do resultado da atuação das equipas de emergência pré-hospitalar no
que concerne ao outcome dos doentes assistidos.
Procura-se sempre que a qualidade dos serviços de emergência pré-hospitalar seja
a melhor possível, para que a possibilidade de recuperação das vítimas seja
aumentada.

2.

Mapa de Macroprocessos

O mapa dos macroprocessos do INEM pretende traduzir a estratégia genérica
referida no ponto anterior. Este mapeamento facilitará a análise clara dos pontos
fortes, pontos fracos (pontos que precisam ser melhorados tais como: complexidade
na operação, redução de custos, falhas de integração, atividades redundantes,
tarefas de baixo valor acrescentado, excesso de documentação e aprovações,
entre outros), além de ser uma excelente forma de melhorar o entendimento sobre
os processos e aumentar a performance do negócio.
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O Mapa de Macroprocessos permite visualizar de uma forma mais integrada, o
funcionamento do conjunto de processos existentes.
A compreensão das relações de causas e efeitos, suas interfaces e transversalidades
contribui para a identificação do valor e benefícios agregados nos processos, bem
como para os resultados e impactos gerados. Esta análise permitirá obter melhorias
na integração de ações nas perspetivas de estratégia, custos, recursos, inovação e
tecnologia, contribuindo para o cumprimento da missão da Instituição e, assim,
alcançar a visão de futuro definida.
Por outro lado, a proposta de revisão da atual Lei Orgânica e Estatutos do INEM
também tem por base o Mapa de Processos (ver abaixo), que se estrutura em três
grandes áreas:
GOVERNAÇÃO CLÍNICA.
GESTÃO OPERACIONAL.
GESTÃO DE SUPORTE.
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Figura 5 - Mapa de Processos do INEM

3.

Temas Estratégicos

No processo de desenvolvimento da estratégia, é necessário identificar os grandes
temas que dividem essa estratégia em processos de criação de valor distintos, que
possibilitam a organização do mapa estratégico nas dimensões de curto, médio e
longo prazo:
EXCELÊNCIA OPERACIONAL.
SEGURANÇA E CONFIANÇA.
INOVAÇÃO.

Página 30 de 220

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

4.

Mapa Estratégico

Considerando quatro perspetivas: clientes, processos, inovação/aprendizagem e
financeira, e tendo em conta as análises apresentadas nos capítulos anteriores,
definiu-se a estratégia do INEM para o triénio, expresso no Mapa Estratégico seguinte.

Figura 6 - Mapa Estratégico

5.

Análise de stakeholders

Os stakeholders e os grupos de stakeholders são entendidos como os parceiros da
organização com os quais se estabelecem relações capazes de influenciar ou serem
influenciados pelos resultados alcançados e que possuem reivindicações ou
interesses a respeito do desempenho da Instituição. São os públicos que têm algum
tipo de interesse na Instituição, ou seja, pessoas ou organizações que contribuem,
direta ou indiretamente, para o sucesso do negócio ou dele recolhem dividendos.
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Com efeito, o sucesso das organizações depende da satisfação dos stakeholders,
indivíduos ou grupos de indivíduos que se relacionam direta ou indiretamente com a
Instituição, formando uma cadeia de negócios.
O INEM tem desenvolvido ações conducentes ao acompanhamento/execução de
políticas e estratégias que

fomentam

o desenvolvimento de

um

melhor

conhecimento/reconhecimento das suas atividades. Esta tendência encontra-se
alinhada com as orientações estratégicas do MS, particularmente na questão da
melhoria da transparência da informação em saúde.
Assim, torna-se fundamental e de interesse estratégico desenvolver uma interação
positiva com as entidades coletivas ou nominais com as quais o INEM interage e que,
não só podem ser afetadas, como também afetam as suas atividades.
Da relação do INEM com os stakeholders destacam-se os seguintes dados que
contribuem para a sua notoriedade:
Número de resposta a reclamações.
Número de agradecimentos.
Número de prémios ou condecorações recebidas.
Número de notícias sobre o INEM na imprensa, televisão, rádio e internet.
Número de acessos ao site e de visualizações e partilha de conteúdos
publicados nas redes sociais do INEM .
Número de respostas aos(às) cidadãos(ãs), à tutela e a órgãos de soberania
como a Assembleia da República ou a Presidência da República.
Número de pedidos de informação dos media respondidos.
Número de visitas ao INEM.
Número de ações de sensibilização.

O INEM tem como objetivo conhecer, compreender e integrar na sua estratégia, as
expetativas dos stakeholders, mantendo um diálogo permanente e transparente,
utilizando diversos canais de comunicação e partilhando informação.
No Anexo II são identificados os principais stakeholders, internos e externos.
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Cap. III

Metodologia de análise de contexto

Os sistemas de gestão determinam que as organizações devem analisar as questões
externas e internas que se mostrem relevantes para a sua atividade e que possam
afetar a capacidade de atingir os objetivos pretendidos.
Deste modo, foi efetuada uma revisão à análise de contexto do INEM, não apenas
para cumprimento de um requisito normativo, mas sobretudo para a constituição de
uma base sólida para uma nova visão estratégica da organização.
Para a realização desta análise foram utilizadas as seguintes ferramentas de gestão:
Balanced Scorecard;
Análise PESTAL;
Análise SWOT;
O modelo dos

e Mckinsey;

O modelo das 5 Forças de Porter.

1.

Balanced Scorecard

Tal como aplicado no anterior ciclo estratégico o INEM mantém o recurso da
metodologia Balanced Scorecard (BSC) como forma de, não só avaliar o
desempenho organizacional, como manter disponível informação relevante e
estratégica para a tomada de decisões.
Esta metodologia materializa a visão e a estratégia do INEM através da utilização de
um mapa de objetivos e de um conjunto de indicadores de desempenho
organizados segundo quatro perspetivas: financeira, clientes, processos e inovação
e aprendizagem em que cada uma das perspetivas incorpora em si objetivos,
indicadores, metas e iniciativas. A organização nas referidas quatro perspetivas,
separadamente e em combinação, contribuem para ligar os objetivos estratégicos
de longo prazo com ações de curto prazo, permitindo a formação de uma relação
de causa e efeito.
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Esta metodologia diferencia-se ainda, de outros métodos de controlo de gestão, pela
capacidade de proporcionar uma reflexão sobre a missão e a estratégia, que traduz
numa correlação entre esta e o desempenho das atividades e dos processos, pela
análise voltada para o sucesso futuro, através da análise do comportamento
financeiro no futuro, pela integração de indicadores externos e internos e pela
capacidade de auxiliar a organização no foco da sua estratégia e no cumprimento
dos objetivos relevantes.
Em suma, esta metodologia permite descrever a estratégia de forma muito clara,
facilitando a divulgação e a disseminação das intenções da gestão da atividade
para todos os agentes envolvidos na atuação da mesma através da tradução da
sua estratégia em diferentes indicadores de análise de desempenho, alinhando os
recursos humanos com a estratégia definida e assim focar a organização nas
melhorias do desempenho organizacional desejadas.
Foi realizado o diagnóstico organizacional, no que respeita a recursos (financeiros,
humanos e físicos) bem como da atividade do INEM, por forma a identificar as
necessidades e prioridades para determinar as soluções a implementar para um
eficaz funcionamento da Organização.

2.

Análise de contexto externo

Análise do contexto externo, com identificação da área de influência, análise da
população servida pelo INEM, do ponto de vista demográfico e epidemiológico,
terminando com uma análise PESTAL.

2.1.

Plano Nacional de Saúde

A área de influência do INEM abrange todo o território de Portugal continental, cuja
população não se encontra distribuída de forma uniforme pelos 278 concelhos.
Ainda que nos últimos anos se tenha verificado uma evolução positiva da saúde da
população, bem como uma redução na diferença entre os vários municípios, ainda
subsiste alguma desigualdade geográfica no que respeita às vertentes urbanas e
rurais.
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A população residente em Portugal continental é de cerca de 10 milhões de
habitantes.

População residente

Período de referência
dos dados

Local de residência

Total

Censos 2011

Portugal continental

10.047.621
Fonte: INE

Tabela 1 - População residente em Portugal continental

A distribuição dos habitantes por Km2 está centralizada nas áreas metropolitanas de
Lisboa e do Porto, como se pode verificar no quadro e mapa seguintes.

Densidade Populacional Continente (2011)
NUTS III

Hab./Km2

Área Metropolitana de Lisboa

935,9

Área Metropolitana do Porto

862,1

Cávado

329,2

Ave

293,2

Tâmega e Sousa

236,3

Região de Aveiro

218,8

Oeste

163,3

Região de Leiria

120,3

Alto Minho

110,3

Região de Coimbra

106,1

Algarve

90,3

Viseu Dão Lafões

82,7

Médio Tejo

74,0

Lezíria do Tejo

57,9

Douro

50,9

Beiras e Serra da Estrela

37,4

Alto Tâmega

32,2

Alentejo Central

22,6

Terras de Trás-os-Montes

21,2

Alto Alentejo

19,5

Beira Baixa

19,3

Alentejo Litoral

18,4

Baixo Alentejo

14,8
Fonte: INE

Figura 7 - Distribuição de Habitantes por

Km2
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Segundo o INE, a população residente em Portugal tenderá a diminuir.
Para além do declínio populacional, esperam-se alterações da estrutura etária da
população, resultando num continuado e significativo envelhecimento demográfico.
O quadro seguinte mostra a distribuição da população residente por grupos etários.

NUTS

Região

Total

0-14

15-64

65+

NUTS I

Continente

10 047 621

1 484 120

6 625 713

1 937 788

NUTS II

Norte

3 689 682

557 233

2 501 010

631 439

1 759 524

264 987

1 208 585

285 952

NUTS III

Área Metropolitana do Porto

NUTS III

Ave

425 411

67 321

295 291

62 799

NUTS III

Tâmega e Sousa

432 915

74 151

297 766

60 998

NUTS III

Cávado

410 169

67 406

284 096

58 667

NUTS III

Alto Minho

244 836

32 514

155 694

56 628

NUTS III

Douro

205 157

27 116

130 620

47 421

NUTS III

Terras de Trás-os-Montes

117 527

13 054

71 491

32 982

NUTS III

Alto Tâmega

94 143

10 684

57 467

25 992

2 327 755

319 258

1 486 747

521 750

NUTS II

Centro

NUTS III

Região de Coimbra

460 139

59 278

296 131

104 730

NUTS III

Oeste

362 540

54 957

234 715

72 868

NUTS III

Região de Aveiro

370 394

54 497

246 748

69 149

NUTS III

Beiras e Serra da Estrela

236 023

27 412

143 927

64 684

NUTS III

Viseu Dão Lafões

267 633

37 149

168 487

61 997

NUTS III

Médio Tejo

247 331

33 263

152 750

61 318

NUTS III

Região de Leiria

294 632

42 874

191 320

60 438

NUTS III

Beira Baixa

89 063

9 828

52 669

26 566

2 821 876

437 881

1 870 153

513 842

2 821 876

437 881

1 870 153

513 842

757 302

102 774

471 540

182 988

NUTS II
NUTS III
NUTS II

Área Metropolitana de Lisboa
Área Metropolitana de Lisboa
Alentejo

NUTS III

Lezíria do Tejo

247 453

36 281

156 611

54 561

NUTS III

Alentejo Central

166 726

22 051

103 834

40 841

NUTS III

Alto Alentejo

118 506

15 145

71 103

32 258

NUTS III

Baixo Alentejo

126 692

16 884

77 923

31 885

NUTS III

Alentejo Litoral

97 925

12 413

62 069

23 443

NUTS II

Algarve

451 006

66 974

296 263

87 769

NUTS III

Algarve

451 006

66 974

296 263

87 769

Fonte: INE (Censos 2011)

Tabela 2 - População residente em Portugal continental, por grupos etários
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De seguida, apresenta-se a distribuição da população residente com mais de 65
anos por NUTS III (peso relativamente ao total do continente, diretamente
influenciado pela densidade populacional).

Peso População 65+ / NUTS III
NUTS III

%

Beira Baixa

29,8%

Terras de Trás-os-Montes

28,1%

Alto Tâmega

27,6%

Beiras e Serra da Estrela

27,4%

Alto Alentejo

27,2%

Baixo Alentejo

25,2%

Médio Tejo

24,8%

Alentejo Central

24,5%

Alentejo Litoral

23,9%

Viseu Dão Lafões

23,2%

Alto Minho

23,1%

Douro

23,1%

Região de Coimbra

22,8%

Lezíria do Tejo

22,0%

Região de Leiria

20,5%

Oeste

20,1%

Algarve

19,5%

Região de Aveiro

18,7%

Área Metropolitana de Lisboa

18,2%

Área Metropolitana do Porto

16,3%

Ave

14,8%

Cávado

14,3%

Tâmega e Sousa

14,1%
Fonte: INE

Figura 8 - População Residente com mais de 65 anos por NUTS III
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A Distribuição da população residente por sexo (NUTSII) é a que se apresenta no
gráfico seguinte.

Norte

47,8%

52,2%

Centro

47,6%

52,4%

Área Metropolitana de Lisboa

47,3%

52,7%

Alentejo

48,4%

51,6%

Algarve

48,4%

51,6%

Masculino

0%

Feminino

20%

40%

60%

80%

100%
Fonte: INE

Gráfico 1 - Distribuição da População Residente, 2011 (NUTS II) por género

2.2.

Projeções da população

Segundo os dados do INE a população residente em Portugal tenderá a diminuir.
Para além do declínio populacional esperam-se alterações da estrutura etária da
população, resultando num continuado e forte envelhecimento demográfico.

7 000 000
6 000 000

7 000 000
6 759 524

6 711 007

6 666 092

6 625 747

6 582 256

6 586 258

6 543 238

6 495 871

6 000 000

5 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

3 000 000

2 140 688

2 178 148

2 215 031

2 248 122

2 283 163

2 237 597

2 270 981

2 307 172

2 000 000
1 000 000

3 000 000
2 000 000

1 458 299

1 432 067

1 404 110

1 375 842

1 349 217

1 250 897

1 226 392

1 203 725

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

1 000 000
0

0 - 14

15 - 64

>= 65
Fonte: INE

Gráfico 2 - Projeção da população residente

Continente
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2.3.

Análise epidemiológica

Conhecer o panorama epidemiológico a nível nacional, nomeadamente as
principais causas de morte, assim como a incidência e distribuição das situações
agudas por doença ou trauma, é importante para compreender os desafios que as
equipas de emergência médica pré-hospitalar enfrentam diariamente.
A análise da mortalidade constitui também uma fonte de conhecimento que
possibilitará a definição e desenvolvimento de políticas e estratégias de otimização
da prática de cuidados de emergência médica e de adequação da carteira de
serviços do INEM, contribuindo de forma eficiente e efetiva para a excelência de um
serviço público fundamental, caracterizado por uma elevada procura.
De acordo com dados disponíveis na Plataforma da Mortalidade da DGS, durante o
ano de 2018 ocorreram 11.3051 óbitos em Portugal, sendo 50,3% de homens e 49,7%
de mulheres.
Os óbitos foram de indivíduos com mais de 70 anos em 79,3% dos casos.
De acordo com a mesma fonte, as mortes naturais, isto é, as causadas por doença,
representaram 95,4% do total (107.835 óbitos), enquanto a proporção de mortes não
naturais (acidentes, suicídios, homicídios, catástrofes naturais, etc.) foi de 4,6%.
As mortes de causa natural, de residentes em Portugal, ocorreram principalmente em
Instituições de Saúde (62,6%), com 37,4% das mortes a ocorrer fora do hospital (25,2
% no domicílio e 12,2% noutros locais).
Quanto à etiologia dos óbitos, as três principais causas de morte são as doenças do
aparelho circulatório (29,0%), os tumores malignos (24,6%) e as doenças do aparelho
respiratório (11,7%), destacando-se no seu conjunto por serem a grande maioria das
causas de morte, com 65,3% dos casos.
Dentro dos grandes grupos referidos, destacam-se as três doenças mais prevalentes:
Doenças do aparelho circulatório:
Doença isquémica cardíaca
Acidente Vascular Cerebral

21,8%;
13,0%;

Insuficiência cardíaca (não especificada)

12,4%.
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Tumores malignos:
Neoplasia da traqueia, brônquios e pulmão
Neoplasia do cólon

15,1%;

9,1%;

Neoplasia do estômago

7,8%.

Doenças do aparelho respiratório:
Pneumonia

43,3%;

Outras doenças respiratórias não especificadas
Doença pulmonar obstrutiva crónica

23,5%;

21,3%.

Pese embora a etiologia traumática como causa de morte apresente uma
incidência bastante inferior às causas referidas anteriormente, é importante a sua
referência, uma vez que a atuação das equipas de emergência médica, assim como
a articulação entre todo o Sistema Integrado de Emergência Médica, constituem-se
como importantes determinantes para a diminuição da mortalidade (mortes
evitáveis) e da morbilidade.
Assim, de acordo com a Plataforma da Mortalidade da DGS, 4,6% das mortes são
atribuídas a causas externas de morbilidade e mortalidade, das quais se destacam
os acidentes de viação (6,1%), as quedas (5,6%) e os atropelamentos (2,8%).
Não obstante as informações determinantes provenientes da análise epidemiológica
nacional, esta não deverá ser vista de forma isolada, devendo incluir outros
contributos, nomeadamente no que diz respeito às características da procura dos
serviços do INEM através do 112 - Número Europeu de Emergência (ex: distribuição
geográfica das ocorrências, sazonalidade, literacia em saúde dos contactantes,
entre outros), da oferta (ex: distribuição geográfica dos meios de socorro, programas
de DAE de acesso público, diferenciação dos meios de emergência, entre outros),
assim como a dimensão dos resultados (ex: outcomes clínicos, episódios de urgência,
entre outros) constituindo uma análise multifatorial para a definição de politicas e de
estratégias de melhoria e para a adequação do serviço de emergência médica às
necessidades da população.
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2.4.

O novo coronavírus e a Covid-19

No final de dezembro de 2019, foi reportado um surto de pneumonia de causa
desconhecida na cidade de Wuhan, na China. A 9 de janeiro de 2020, a OMS revelou
que as autoridades chinesas tinham identificado a causa do surto: um novo
coronavírus capaz de provocar doença na espécie humana. Pouco tempo depois,
o novo coronavírus seria designado por SARS-CoV-2 e a doença por ele causada,
Covid-19. A 11 de março, a rápida disseminação global deste vírus levou a OMS a
declarar a situação de pandemia, reconhecendo formalmente as implicações da
Covid-19 e a necessidade de uma reorganização mundial de serviços de saúde.
Os acontecimentos que se iam verificando um pouco por todo mundo, com
destaque para alguns países europeus, nomeadamente Itália e Espanha, mostraram
o resultado catastrófico da enorme pressão sobre os serviços de saúde,
particularmente a nível dos hospitais e das unidades de cuidados intensivos.
A pandemia de Covid-19 tem deixado clara a necessidade de adaptar e reorganizar
todo o sistema de saúde em Portugal, incluindo naturalmente a resposta extrahospitalar, por forma a poder responder a esta situação (e outras, semelhantes, que
venham a verificar-se) e à expectável onda de doentes com necessidade de
intervenção pré-hospitalar e hospitalar causados por surtos/pandemias de doenças
infeciosas.
A resposta inicial positiva do SNS foi conseguida, em grande medida, pela força da
interação interinstitucional, apesar da Covid-19 ter provocado profundas alterações
no quotidiano das instituições. O INEM teve de adaptar vários setores para poder
responder ao surto, nomeadamente no funcionamento dos CODU, em todos os
meios de emergência e inclusive na prática assistenci al, ao mesmo tempo que
tomava todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos seus
trabalhadores e a continuidade da sua operação. A necessidade de uma resposta
multissectorial, levou o INEM a desenvolver todos os esforços no combate à
pandemia, mesmo em áreas fora da sua carteira de serviços habitual, como é o
exemplo das colheitas de amostras biológicas realizadas pelas equipas de
enfermagem,

que

tiveram

um

papel

determinante

no

desenrolar

dos

acontecimentos.
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2.5.

Análise PESTAL

Ao nível externo, no que concerne aos fatores com influência nas decisões tomadas
no INEM e que condicionam a instituição, identificaram-se as principais variáveis
Políticas, Económicas, Sociais, Tecnológicas, Ambientais e Legais, que constituem os
fatores determinantes na análise PESTAL.

P
E
S

T

A

L

Fatores
Políticos

Fatores
Económicos

Fatores
Sociais

Fatores
Tecnológicos

Fatores
Ambientais

Fatores
Legais

Estratégia Nacional da Saúde;
Políticas orçamentais e ciclos políticos;
Integração de cuidados de saúde;
Planos de Preparação e Resposta a Catástrofes e Calamidades;
Investimento no Sistema de Saúde e no Serviço Nacional de Saúde.
Contexto macroeconómico de elevada incerteza;
Custo crescente dos cuidados de saúde, incluindo os extra-hospitalares;
Variações na atividade do setor dos seguros com repercussão na
receita do INEM.
Credibilidade do INEM perante a sociedade;
Aspetos epidemiológicos e demográficos da população;
Política educacional pouco ativa para melhorar a literacia em saúde,
nomeadamente no que concerne ao SIEM e ao Suporte Básico de Vida;
Perceção global e satisfação elevada percecionada pelos utentes;
Pressão dos órgãos de comunicação social.
Dependência externa ao nível da tecnologia e sistemas de informação;
Desenvolvimento constante de novas tecnologias de informação;
Programas de financiamento para investimento em tecnologias;
Desenvolvimento tecnológico de equipamentos de suporte à atividade
de emergência médica.
Alterações climáticas com aumento da incidência e intensidade de
fenómenos meteorológicos extremos;
Índices de poluição do ar elevados;
Aumento global da temperatura;
Aumento da produção de resíduos;
Promoção de utilização de fontes de energia renováveis;
Programas de financiamento para medidas ambientais.
Regras e restrições orçamentais;
Obrigações de conformidade assumidas pelo INEM;
Políticas e leis ambientais;
Regulamento Geral de Proteção de Dados;
Código da Contratação Pública;
Legislação laboral;
Procedimentos prolongados para contratação de recursos humanos.

Figura 9 - Análise PESTAL

Página 42 de 220

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

3.

Análise de contexto interno

A análise do contexto interno é feita com referência à atual carteira de serviços e
apresentação da evolução da atividade core do INEM - prestação de cuidados de
emergência médica à população, a análise do ambiente interno e uma análise
SWOT.

3.1.

Carteira de serviços do INEM

Para assegurar o cumprimento da sua missão e das suas atribuições, o INEM presta
um conjunto muito diversificado de serviços, que se indicam, por área de
atuação/intervenção.

Atividade dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), 24 horas por dia,
365 dias por ano:
Assegurar, em todo o território de Portugal continental, o atendimento de
chamadas de emergência médica encaminhadas pelo Número Europeu
de Emergência 112.
Avaliar, através de um sistema de algoritmos de triagem, no mais curto
espaço de tempo, os pedidos de socorro recebidos, com o objetivo de
determinar os recursos necessários e adequados a cada situação.
Aconselhar o(a) cidadão(ã) a realizar manobras básicas de emergência,
sempre que indicado.
Selecionar e acionar os meios de emergência médica adequados.
Aconselhar as equipas no terreno, sempre que necessário, bem como
validar protocolos de atuação a não-médicos.
Proceder à correta referenciação do doente urgente/emergente e, em
particular, garantir a gestão adequada da fase pré-hospitalar das Vias
Verdes
Assegurar o contacto com as unidades de saúde, preparando a receção
hospitalar,

garantindo

o

tratamento

adequado

do

doente
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urgente/emergente, com base em critérios clínicos, geográficos e de
recursos da unidade de saúde de destino.
Gerir a rede de telecomunicações de emergência.
Promover a resposta integrada ao doente urgente/emergente.

Serviços que funcionam na esfera do CODU, para atender a necessidades
específicas, como:
Prestar aconselhamento médico a situações de emergência que se
verifiquem a bordo de embarcações: o CODU Mar garante os cuidados a
prestar, procedimentos e terapêutica a administrar à vítima, podendo
também acionar a evacuação do doente, organizar o acolhimento em
terra, e encaminhá-lo para o serviço hospitalar adequado.
Prestar aconselhamento especializado em situações de intoxicação ou
exposição a tóxicos: o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) fornece,
ao público em geral ou a profissionais de saúde em particular, as indicações
adequadas a cada caso com o objetivo de minimizar as consequências
das intoxicações.
Prestar apoio psicológico em emergência através do serviço do Centro de
Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), que intervém com os
utentes em situações de crises psicológicas, comportamentos suicidas,
vítimas de abusos/violência física ou sexual, entre outros.

Assistência pré-hospitalar adequada a vítimas de acidente ou doença súbita, 24
horas por dia, 365 dias por ano:
Prestação de cuidados de emergência médica em ambiente pré-hospitalar
e providenciar o transporte para as unidades de saúde adequadas.
Proceder

ao

adequado

transporte

inter-hospitalar

do

doente

urgente/emergente
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Regulação da atividade de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) em ambiente
extra-hospitalar e implementação de um Programa Nacional de DAE (PNDAE):
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 188/2009, de 12 de agosto, na sua redação
atual, compete ao INEM, licenciar a utilização de desfibrilhadores
automáticos externos, quer no âmbito do SIEM, quer em locais de acesso
público, bem como monitorizar e fiscalizar o exercício da atividade de DAE,
com o objetivo de garantir que, em condições normais, cada ato de DAE é
realizado por um operador treinado e certificado, atuando por delegação
médica, com recurso a equipamento em adequadas condições de
funcionamento e corretamente integrado na cadeia de sobrevivência.
Ao INEM, compete ainda a aprovação e implementação de um Programa
Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE), que serve de base
a uma rede nacional de DAE.

Licenciamento da atividade de transporte de doentes e dos veículos a ela afetos,
através do Serviço de Alvarás e Auditorias:
Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de
transporte de doentes, incluindo os dos respetivos veículos, e proceder ao
licenciamento desta atividade e dos veículos a ela afetos.
Fiscalizar a atividade de transporte de doentes urgentes/emergentes, sem
prejuízo da competência sancionatória atribuída a outros organismos.

Atividades de planeamento, coordenação e prestação de assistência médica em:
Situações de exceção, nomeadamente catástrofes e acidentes graves
com multivítimas.
Eventos de alto risco ou de interesse nacional estratégico que determinem
a participação do Instituto
Proteção e socorro a altas individualidades
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Incidentes tático-policiais, em estreita articulação com as Forças e Serviços
de Segurança
Missões internacionais, nomeadamente, através do empenhamento do
Emergency Medical Team (EMT), estrutura certificada pela OMS.

Atividade de Formação e promoção da Formação dos profissionais indispensáveis às
ações de Emergência Médica
Definir, planear e orientar a estratégia de formação em emergência
médica, dos vários intervenientes do SIEM, incluindo estabelecimentos,
instituições e serviços, do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica,
ministrada pelo INEM.
Conceber e preparar produtos pedagógicos que versem sobre emergência
médica.

Atividade de Formação e promoção da formação para o público em geral,
nomeadamente:
Mass Training - Suporte Básico de Vida.
Suporte Básico de Vida

Adulto.

Suporte Básico de Vida

Pediátrico.

Suporte Básico de Vida - Desfibrilhação Automática Externa.

Acreditação de entidades externas para formação em Emergência Médica:
Acreditar entidades externas ao INEM, para a realização de ações de
formação em emergência médica.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica,
ministrada pelas entidades acreditadas, nomeadamente através da
realização de auditorias.
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Atividade de divulgação:
Desenvolver ações de sensibilização e informação dos cidadãos(ãs) no que
respeita ao SIEM.
Promover a realização de estágios de observação nos seus meios e locais
de trabalho, com vista a dar a conhecer o funcionamento do SIEM, numa
perspetiva útil e pedagógica.
Dinamizar um programa de ações de sensibilização, através de visitas de
estudo, visando fomentar a adequada utilização dos serviços e meios de
emergência médica pré-hospitalares
Disponibilizar

e

atualizar

informações

na

página

da internet em

www.inem.pt.

Fora das competências do INEM estão as seguintes atividades:
O transporte de doentes cuja triagem revele não serem urgentes ou
emergentes.
Acompanhamento de situações médicas não urgentes/não emergentes,
que deverão ser encaminhadas para o Centro de Contacto do SNS (SNS24).
Ações de Emergência Social (n.º de emergência social), sem prejuízo da
intervenção do CAPIC, sempre que devidamente justificada e no âmbito
das suas competências.

3.2.

Evolução da atividade core

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM asseguram, em todo
o território de Portugal continental, 24 horas por dia, o atendimento de chamadas de
emergência médica encaminhadas pelo número telefónico de emergência 112.
Quando a chamada de emergência é recebida no CODU, os operadores do INEM
avaliam, no mais curto espaço de tempo, os pedidos de socorro recebidos, através
da aplicação TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and COunseling System, com o objetivo
de identificar e acionar os meios necessários e adequados a cada caso.
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Após a triagem da chamada, a decisão dos meios a enviar é determinada pelo
Plano de Resposta da Aplicação de Triagem, de acordo com a avaliação da
gravidade da ocorrência e a sua classificação em diferentes níveis de prioridade.
As prioridades definidas pela aplicação Tetricosy® são as seguintes:
Prioridade 1
Ocorrência que comporta risco imediato de vida e origina o envio de
meio(s) de emergência médica de nível Suporte Avançado de Vida
e/ou Suporte Imediato de Vida (considera vítima emergente/crítica que
carece de intervenção imediata).
Plano de resposta

Envio de meio(s) de nível SIV/SAV (Ambulância

SIV/VMER/Helicóptero).
Prioridade 3
Ocorrência que origina o envio de meio(s) de emergência médica de
nível Suporte Básico de Vida (considera vítima urgente que carece de
intervenção dentro de uma janela temporal ligeiramente superior à
anterior).
Plano de resposta

Envio de meio(s) de nível SBV (Ambulância/MEM).

Prioridade 5
As chamadas em que a triagem não determine o envio de meio(s) de
emergência nem a transferência da chamada para o CIAV ou para o
Centro

de

Apoio

Psicológico

e

Intervenção

em

Crise,

são

reencaminhadas para o SNS24.
Plano de resposta

Sem envio de meios.

Outras Prioridades
Informação às autoridades, ao CDOS, conferência com CIAV ou CAPIC.
Plano de resposta variável

Pode haver envio de meio(s), em função

da situação (como a UMIPE, por exemplo).
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Atividade CODU

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Chamadas de Emergência
Ano

1 262 145 1 302 958 1 370 348 1 368 141 1 393 594 1 414 858 1 443 155 1 457 587 1 472 163

Média/dia

3 458

3 570

3 744

3 748

3 818

3 876

3 943

3 993

4 033

Ocorrências
Ano

1 170 342 1 212 347 1 274 223 1 269 765 1 319 443 1 349 750 1 227 690 1 295 250 1 280 145

Média/dia

3 206

3 321

3 481

3 479

3 615

3 698

3 354

3 549

3 507

Peso Ocorrências /
Chamadas

93%

93%

93%

93%

95%

95%

85%

89%

87%

Ocorrências por Prioridade
% P1

13%

12%

12%

12%

11%

11%

11%

10%

10%

% P3

69%

72%

74%

79%

81%

85%

73%

74%

77%

% P5

10%

9%

8%

7%

6%

5%

11%

12%

12%

% Outras Prioridades

8%

7%

4%

6%

6%

6%

5%

6%

6%

Acionamento de Meios
Ano

1 134 644 1 196 562 1 280 322 1 269 196 1 323 554 1 331 307 1 174 696 1 315 978 1 330 144

Média/dia

3 109

3 278

3 498

3 477

3 626

3 647

3 210

3 605

3 644

Peso Acionamentos /
Ocorrências

97%

99%

100%

100%

100%

99%

96%

100%

100%

Tabela 3 - Evolução da atividade do CODU e previsões para 2020-2022

P 2022
P 2021
P 2020

2019
2018
2017
2016
2015
2014
0

200 000

400 000

Acionamento de Meios

600 000

800 000

Ocorrências

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Chamadas de Emergência

Gráfico 3 - Atividade CODU e previsões para 2020-2022
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P 2022

981 255

P 2021

129 934

955 713

P 2020

129 384

890 246

2019

156 308

133 194

151 876

137 066

1 143 012

2018

148 326

937 792

2015

155 347

872 493

2014

149 923

806 931

0

200 000

400 000

P3

153 256

600 000

P1

67 184

145 407 78 698 75 646

1 007 305

2016

80 125

142 489 69 039 80 463

1 075 159

2017

80 642

P5

800 000

70 829

100 686 52 898

104 222

116 236

88 358

85 709

93 919

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Outras Prioridades

Gráfico 4 - Ocorrências por prioridade e previsões para 2020-2022

Na gestão da chamada de emergência, o operador do CODU, após confirmar a
localização da ocorrência, seleciona o fluxo que melhor corresponde à situação, de
acordo com a queixa principal do doente e/ou critérios de gravidade.

Página 50 de 220

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

P 2022

848 315

220 912

P 2021

843 775

215 749

P 2020

839 260

210 707

2019

834 769

205 783

2018

830 302

200 974

2017

805 954

196 830

2016

807 827

189 358

2015

761 557

2014

179 060

734 247

0

200 000

400 000

170 626

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

Doença Súbita

Quedas

Acidentes

Intoxicações

Psiquiatria

Pedido de Apoio Diferenciado

Pediatria

Agressão

Paragem Cardiorrespiratória

Outros

Gravidez/Parto

Obstrução Via Aérea

Queimaduras

Afogamento

CODU Mar

Gráfico 5 - Ocorrências por tipologia e previsões para 2020-2022

O sistema TETRICOSY ® tem definido um conjunto de 35 fluxos que têm como objetivo
caracterizar a gravidade da situação e definir o plano de resposta e, em simultâneo,
permitir o aconselhamento adequado.

3.3.

Ambiente interno

A análise do ambiente interno consiste num momento importante de caraterização
de vários aspetos relativos à estrutura organizacional, pessoal, marketing, produção
e área financeira que permitem analisar o posicionamento do Instituto.
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O posicionamento do INEM relativamente a alguns fatores relevantes está expresso
no quadro seguinte.

Inovação

Investigação clínica pouco desenvolvida;
Manancial de informação e de dados para analisar e explorar;
Falta de especialização e recursos para analisar os dados e convertê-los em
conhecimento;
Dificuldade de implementação de projetos inovadores.

Produção

Grande capacidade de adaptação a situações complexas e/ou adversas,
com grande capacidade de resposta operacional face a recursos escassos;
Sistema de triagem no CODU com protocolos que potenciam percentagens
elevadas de acionamentos;
Encaminhamento de doentes para o SU cuja gravidade permitiria outro tipo
de solução;
Grande dependência dos parceiros para garantir o funcionamento do SIEM;
Protocolos com parceiros do SIEM com necessidade de maior controlo interno;
Estrutura de custos com peso relevante ao nível de gastos com pessoal.

Organização

Estrutura organizativa que necessita ser revista, e renovada;
Dificuldade em dispor de indicadores para apoio à gestão fidedignos;
Várias infraestruturas pesadas (ex: CODU) e uma frota numerosa e de tipologia
variada;
Baixa motivação de alguns trabalhadores e colaboradores por assimetrias de
oportunidades;
Conflitos internos intercategorias ocasionais e, por vezes, relevantes;
Dificuldade de fixação de profissionais com turnover elevado dos RH;
Dificuldade de consolidação da cultura organizacional.

Gestão

Necessidade de agilidade, dinamismo e simplificação de processos;
Dirigentes em número insuficiente, com vários trabalhadores a assegurarem
funções de responsabilidade sem o necessário estatuto de dirigente;
Inexistência de avaliação dos dirigentes e dirigentes acomodados;
Poucas oportunidades para melhorar a competências dos dirigentes;
Cultura de exigência e de avaliação de resultados débil.

Comunicação

Problemas de comunicação entre dirigentes e trabalhadores;
Pouco envolvimento de alguns trabalhadores no trabalho em equipa;
Pouca aproximação entre as áreas de suporte e a área operacional.

Finanças

Utilização quase integral do saldo de gerência acumulado na resposta à
Covid-19;
Maiores riscos financeiros com necessidade de gestão orçamental rigorosa;
Possibilidade de fundos por via de candidaturas a projetos financiados;
Gestão rigorosa dos projetos já financiados;
Controlo rigoroso da receita.

Figura 10 - Análise de posicionamento no setor
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4.

Análise SWOT

Ao nível interno, identificaram-se os aspetos que constituem os pontos fortes da
organização, ou seja, tudo aquilo que se destaca e que é passível de ser controlado
ou influenciado pelos Dirigentes e Responsáveis assim como os aspetos que
constituem as fraquezas e que podem ou devem ser melhorados (análise SWOT).

Referência na prestação de cuidados de emergência médica préhospitalar;
Capacidade de resposta em situações de exceção;

Strenghts

Capacidade de adaptação, mesmo em contexto de recursos escassos
e/ou menos adequados
Referência na formação em emergência médica;

Pontos Fortes

Reconhecimento político;
Reconhecimento externo no cumprimento de requisitos legais e
obrigações de conformidade relacionadas com a prestação de
serviço, gestão de sistemas;
Compromisso da gestão de topo relativamente à gestão da qualidade,
ambiente, segurança e formação profissional.
Recursos humanos escassos (incluindo dirigentes) criando forte pressão
nos existentes;

Weaknesses
Pontos Fracos

Protocolos com parceiros do SIEM desadequados face às necessidades
e expectativas das partes interessadas;
Dificuldades na comunicação e articulação internas;
Atual lei orgânica desadequada da realidade;
Inexistência de contabilidade analítica;
Desarticulação da estratégia com o plano de investimentos,
potenciando infraestruturas, veículos e equipamentos obsoletos.
Investimentos em infraestruturas, veículos e equipamentos adequados
e sustentáveis;
Revisão dos protocolos com parceiros SIEM por forma a garantir
melhores condições aos trabalhadores;

Opportunities
Oportunidades

Diferenciação em novos produtos/serviços relacionados com áreas de
negócio;
Aquisição de bens e serviços de acordo com requisitos ambientais e
de segurança através de compras sustentáveis e integrado com o
CCP;
Orientações da tutela para desmaterialização de processos e para a
inovação;
Aumento da regulação e fiscalização da atividade de emergência
médica pré-hospitalar;
Reforço do controlo interno.
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Situação da pandemia de Covid-19 geradora de grandes incertezas;
Situação económico-financeira do país;

Threats
Ameaças

Desmotivação dos trabalhadores e colaboradores;
aumento da qualidade formativa de outras entidades;
Incapacidade de implementação dos planos de renovação de
equipamentos;
Desgaste prematuro dos profissionais, associado à atividade de
emergência pré-hospitalar.

Figura 11 - Análise SWOT

5.

Formulação da estratégia

Com base na análise SWOT foi possível desenvolver um plano de curto e médio prazo
que permita ao INEM, por um lado, gerir as oportunidades e ameaças identificadas
e, por outro lado, potenciar as forças e mitigar as fraquezas. Ainda com base nesta
análise foi possível definir qual a estratégia, ou estratégias, que o Instituto deve adotar
com vista ao cumprimento da sua missão e cumprimento dos seus objetivos.
A formulação da estratégia do INEM para o triénio 2020-2022 realiza-se assim, por via
de dois modelos de orientação estratégica em dois níveis distintos

Nível da

Organização (modelo dos 7s de McKinsey) e Nível do Negócio (modelo das 5 Forças
de Porter).

5.1.

Ao nível global da organização: O Modelo dos 7s de
Mckinsey

No nível global da organização importa analisar o problema do equilíbrio na
distribuição e afetação dos recursos globais disponíveis.
Para tal, utilizou-se o modelo dos 7S de McKinsey que coloca em evidência a cultura

dominantes que interagem com a estrutura formal, produzindo normas de
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Structure
(estrutura)
Strategy
(estratégia)
Systems
(sistemas)
Staff
(técnicos e quadros)

Skills
(aptidões)
Style
(estilo)
Shared values
(valores partilhados)

Atribuições e responsabilidades claramente definidas;
Ineficácia da comunicação.
Perspetiva clara do futuro;
Visão de curto prazo;
Atitude reativa.
Muitos dados acessíveis, mas dispersos;
Interoperabilidade de sistemas pouco adequada;
Falhas nos registos.
Remunerações pouco estimulantes;
Falhas nos planos de desenvolvimento pessoal;
Profissionais identificam-se com o INEM;
Mapa de pessoal por preencher.
Profissionais com aptidões adquiridas;
Falhas na conclusão de algumas competências dos profissionais;
Necessidade de reforçar o controlo e monitorização das
competências.
Falta de liderança nos diferentes níveis de gestão;
Existência de grupos de trabalho e menos de equipas;
Existência de subgrupos informais de poder.
Existência de conflitos internos;
Há uma cultura participativa e de colaboração;
Desconhecimento do código de ética e dos valores do INEM.

Figura 12

5.2.

Modelo dos 7S de McKinsey

Ao nível das áreas de negócio: o modelo das 5 Forças
de Porter

A aplicação do modelo das 5 Forças de Porter na realidade de uma organização
pode ser o grande diferencial capaz de auxiliar a liderança na definição dos seus
objetivos e até mesmo do seu posicionamento de marca.
A possibilidade de avaliar com clareza fatores que são imutáveis - independente do
tamanho e segmento da organização - facilita o processo de identificação de falhas
e possíveis oportunidades, as quais podem ser exploradas como um diferencial
competitivo, garantindo o sucesso do negócio.
No nível da área de negócio a questão fundamental é determinar como o INEM se
pode diferenciar num determinado setor.
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Poder Negocial de Clientes
Ao falarmos de clientes estamos perante clientes internos e externos.
Nesta vertente, a fidelização do cliente interno deve ser tida como
prioridade através da captação de talentos. A facilidade de acesso a outros
setores da administração pública, no que se refere aos clientes internos,
Descrição: eleva o seu poder negocial. Devem, por isso, ser disponibilizadas melhores
condições de conforto no trabalho, assim como o recurso a tecnologias
inovadoras.
Por outro lado, os clientes externos recorrem ao INEM com expectativas
elevadas de qualidade e segurança dos serviços disponibilizados.

Avaliação: Média | Alta

Poder Negocial de Fornecedores
O INEM tem muitos fornecedores externos.
A negociação com os fornecedores, na aquisição de bens e serviços,
procura ser a mais eficiente. Os fornecedores externos, a quem o INEM
recorre para prestação de serviços de emergência (os parceiros do SIEM)
têm por base a negociação de protocolos que, através de controlo,
Descrição:
monitorização e fiscalização garantem um nível inferior de poder dos
fornecedores.
Por outro lado, o INEM adquire bens e serviços a fornecedores por via das
regras da contratação pública o que, também, pode determinar uma
diminuição do poder negocial por parte do Instituto.

Avaliação: Baixo | Médio

Ameaça de entrada de novos concorrentes
A desvalorização da missão associada ao desempenho do INEM na
sociedade, pode permitir a entrada de novos atores na área da emergência
médica.
A pressão contínua de interesses privados para acesso à área de negócio da
prestação de cuidados de emergência pré-hospitalar, exercida de um modo
frequentemente pouco claro e transparente, constitui uma ameaça bem
Descrição: real à atividade do INEM e ao próprio Instituto. Essa ameaça, particularmente
no que concerne à sua imagem, resulta da exploração de eventuais falhas e
erros para forçar a abertura da emergência médica ao setor privado.
São vários os atores no SIEM apesar do INEM desempenhar uma atividade
que é única. A área da psicologia de emergência e as emergências de
saúde pública são outros exemplos de elevada atratividade para outros
parceiros desenvolverem e se posicionarem no contexto extra-hospitalar.

Avaliação: Alta | Média
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Ameaça de entrada de novos produtos/serviços substitutos
Sendo o INEM a entidade certificadora e acreditadora de entidades a nível
nacional, estas passam a poder colocar no mercado, produtos inovadores e
diferenciados, e a competir com novos produtos e serviços.
As novas tendências dos diferentes sistemas de emergência médica préhospitalar não se prendem apenas com a formação, também estão
Descrição: associadas a novos produtos, nomeadamente na área das tecnologias de
informação, que dão suporte à atividade de emergência, sendo para tal
necessário o reforço de meios humanos e materiais que possam desenvolver
estes produtos baseados nas necessidades e expetativas das partes
interessadas.

Avaliação: Alta

Rivalidade competitiva do setor

Descrição:

O INEM é o organismo regulador do Sistema Integrado de Emergência
Médica. Contudo, as necessidades da sociedade levaram a um aumento de
meios internos associados à atividade de emergência médica, sobrepondose de certa forma à atividade de regulação do sistema. Esta origina uma
pressão constante dos parceiros pelos meios de emergência médica de
modo a competirem pela atividade de emergência médica.

Avaliação: Alta
Figura 13 - 5 Forças de Porter
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Cap. IV
1.

Objetivos Institucionais

Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos para o triénio foram alinhados com a Estratégica definida
segundo quatro perspetivas: clientes, processos, inovação e aprendizagem e
perspetiva financeira. Dessas perspetivas surgiram os seguintes objetivos estratégicos:
OE1: GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO INEM.
OE2: I NVESTIR EM PROJETOS PASSÍVEIS DE COFINANCIAMENTO POR VIA DE FINANCIAMENTO
EXTERNO/FUNDOS ESTRUTURAIS.

OE3: GARANTIR E RETER UM QUADRO DE PESSOAL COM ELEVADAS QUALIFICAÇÕES E
COMPETÊNCIAS.

OE4: PROMOVER UMA CULTURA DE COLABORAÇÃO, PENSAMENTO CRÍTICO, PARTILHA DE
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO, POTENCIANDO O TRABALHO EM EQUIPA.

OE5: I NVESTIR NA CAPACIDADE LOGÍSTICA E DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, OTIMIZADOS E
ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES(AS ) E DOS CIDADÃOS(ÃS).

OE6: POTENCIAR A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO
INOVADORES.

OE7: GARANTIR O PLANEAMENTO, COORDENAÇÃO E ACREDITAÇÃO DA FORMAÇÃO EM
EMERGÊNCIA MÉDICA.

OE8: DESENVOLVER A INVESTIGAÇÃO E A INOVAÇÃO NA ÁREA DA EMERGÊNCIA MÉDICA.
OE9: PROMOVER PARCERIAS ESTRATÉGICAS.
OE10: GARANTIR O PLANEAMENTO, COORDENAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
NA ÁREA DA EMERGÊNCIA MÉDICA.

OE11: GARANTIR, NA ÁREA DA EMERGÊNCIA MÉDICA, UMA RESPOSTA INTEGRADA, RÁPIDA,
SEGURA E DE QUALIDADE.

OE12: M ELHORAR A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS QUE POTENCIEM O VALOR E O
RECONHECIMENTO DA MARCA INEM.
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2.

Objetivos Operacionais

Os objetivos operacionais para cada uma das áreas estratégicas, foram definidos
com vista a potenciar a melhoria contínua do instituto, no empenho da sua atividade
core, assegurando maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços
prestados aos(às) cidadãos(ãs), centrando-se em:
Garantir a sustentabilidade financeira do INEM:
Elaborar um plano financeiro adequando os investimentos em bens de
capital;
Implementar uma política de controlo interno;
Adequar o plano orçamental de acordo com o contexto externo e
interno;
Implementar um plano de compras sustentáveis;
Diminuir custos com reparações e manutenções dos meios de
emergência médica;
Rever a tabela de preços dos serviços prestados pelo INEM;
Aumentar as receitas em prestações de serviços;
Rever a tabela de financiamento dos Postos de Emergência Médica.
Investir em projetos passíveis de cofinanciamento por via de financiamento
externo/fundos estruturais:
Promover o financiamento de projetos no INEM;
Identificar oportunidades de financiamento externo.
Garantir e reter um quadro de pessoal com elevadas qualificações e
competências:
Consolidar as carreiras especiais existentes;
Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde ocupacional;
Elaborar um modelo de organização e gestão estratégica da
formação;
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Elaborar um modelo de valorização pessoal do capital humano;
Garantir os processos de recrutamento para preenchimento da
dotação do mapa de pessoal;
Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos às
valorizações remuneratórias.
Promover uma cultura de colaboração, pensamento crítico, partilha de
conhecimento e inovação, potenciando o trabalho em equipa:
Rever e Implementar o Processo de Comunicação do INEM;
Elaborar um modelo de incentivo ao envolvimento e participação dos
profissionais;
Implementar programa de promoção da igualdade de género;
Aplicar questionários de avaliação da satisfação das Unidades
Orgânicas.
Investir na capacidade logística e de sistemas de informação, otimizados e
adequados às necessidades dos trabalhadores(as) e dos cidadãos(ãs):
Elaborar/rever um plano de implementação/reabilitação das bases dos
meios de emergência;
Elaborar/rever um plano de renovação e otimização dos serviços de
backoffice;
Rever o plano de implementação/renovação de meios de acordo com
a expectativa dos investimentos;
Definir um plano de renovação e otimização dos equipamentos de
electromedicina;

Elaborar um plano de renovação do parque informático;
Reestruturar a rede de dados e de distribuição, garantindo a
interoperabilidade dos sistemas.
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Potenciar a utilização de tecnologias e instrumentos de gestão inovadores:
Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios;
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação;
Implementar medidas de combate à corrupção e infrações conexas;
Consolidar a implementação do Registo Clínico Eletrónico (iTEAMS) em
todas as suas vertentes;
Reestruturar o Programa de Auditorias e Ações de Fiscalização;
dashboard
dirigentes intermédios;
Criar mecanismos de controlo dos protocolos/contratos com os
parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica.
Garantir o planeamento, coordenação e acreditação da formação em
emergência médica:
Definir um plano de implementação e desenvolvimento da Academia
de Formação INEM;
Atualizar a estratégia de formação em emergência médica;
Rever o modelo de gestão da acreditação de entidades para
Formação em Emergência Médica (acreditação e acompanhamento);
Garantir a sustentabilidade dos centros de formação;
Otimizar a rede de formação em emergência médica acreditada pelo
INEM, permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas
com formação.
Desenvolver a investigação e a inovação na área da emergência médica:
Promover a análise clínica dos dados para benchmarking com as
melhores práticas;
Potenciar a publicação de artigos científicos;
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Promover a realização de reuniões científicas;
Promover a apresentação de candidaturas a prémios.
Promover parcerias estratégicas:
Desenvolver projetos de parceria internacional;
Rever os protocolos com os parceiros do INEM para gestão otimizada
de recursos;
Estabelecer

parcerias

com

entidades

externas

para

promover

campanhas de sensibilização;
Promover parcerias com empresas/organizações para benefício dos
trabalhadores;
Rever protocolos estratégicos;
Promover parcerias nos diferentes níveis assistenciais;
Criar mecanismo de acompanhamento da execução das parcerias;
Consolidar o Projeto SBV/DAE nas Escolas;
Efetuar parcerias com Universidades para alterar os modelos de
formação,

recorrendo

às

novas

tecnologias,

como

simulação

biomédica e realidade virtual;
Estabelecer parcerias com as Faculdades de Medicina, a Associação
Nacional dos Estudantes de Medicina e a Ordem dos Médicos, com
vista a realizar o recrutamento de novos médicos.
Garantir o planeamento, coordenação e prestação de cuidados de saúde
na área da emergência médica:
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica,
que permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade
nos serviços prestados;
Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de triagem do
CODU;
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Melhorar o modelo de gestão da atividade de transporte de doentes
(alvarás, vistorias e fiscalização);
Melhorar o modelo de gestão do Programa Nacional de Desfibrilhação
Automática Externa;
Implementação e revisão de protocolos apoiados em normas de
orientação clínica;
Rever e atualizar os despachos que definem e regulam a atividade do
CODU e dos meios;
Melhorar a capacidade de intervenção em situações de exceção,
interna e externamente.
Garantir, na área da emergência médica, uma resposta integrada, rápida,
segura e de qualidade:
Aplicar questionários de avaliação da satisfação;
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de
acidente ou doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM",
nomeadamente através da análise e resposta às reclamações.
Melhorar a integração de serviços que

potenciem o valor e o

reconhecimento da marca INEM:
Melhorar o empowerment dos cidadãos contribuindo para a literacia
em saúde.

No Anexo I apresenta-se o mapa consolidado de objetivos estratégicos, objetivos
operacionais e principais Unidades Orgânicas responsáveis pelo seu cumprimento.
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Cap. V
1.

Recursos e previsões

Recursos necessários

Para a concretização dos objetivos propostos, o INEM conta com os Recursos
Financeiros, Humanos, Logísticos, Patrimoniais e Tecnológicos, necessários à melhoria
da qualidade dos serviços de emergência médica prestados, numa lógica de
ganhos de eficiência e eficácia.
Em função das atividades previstas para o triénio 2020-2022 e das opções estratégias
tomadas pelo MS, cujos objetivos são refletidos no Plano Estratégico 2020-2022 e nos
seus Planos Anuais de Atividades e Contas, o INEM, de acordo com os recursos
financeiros disponíveis, planifica as necessidades de postos de trabalho para a
prossecução da sua missão e atribuições bem como dos recursos Logísticos,
Patrimoniais e Tecnológicos.

1.1.

Recursos financeiros

A situação económico-financeira das Instituições pode ser avaliada através das
demonstrações financeiras, instrumentos contabilísticos

que demonstram

os

resultados num certo período de tempo, através da síntese dos respetivos custos e
proveitos. Da sua análise, evidenciam-se, quantitativamente, os respetivos pontos
fortes e fracos, permitindo estabelecer comparações claras relativamente ao
passado e a objetivos pré-definidos e, ainda, detetar eventuais desvios entre o
desempenho estimado e o real, servindo, deste modo, de base a projeções sobre o
seu desempenho no futuro.
Os Recursos Financeiros do INEM são provenientes, na sua grande maioria, das
companhias de seguros, isto é, decorrem da arrecadação de impostos indiretos da
aplicação da taxa, atualmente de 2,5% sobre os prémios de seguros ou contribuições
relativas a contratos de seguros (impostos e taxas).
Fazem igualmente parte dos proveitos do INEM, os saldos de gerências de anos
anteriores, verbas provenientes de fundos europeus, e outros proveitos constituídos
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por juros de instituições bancárias e por produtos de serviços prestados, como por
exemplo, participação em eventos, cursos de formação, transporte de órgãos e
alvarás.

Rendimentos
Para fazer face aos encargos decorrentes da prossecução das suas atribuições, o
INEM dispõe assim das seguintes receitas:
Da percentagem, atualmente de 2,5%, dos prémios ou contribuições
relativas a contratos de seguros, em caso de morte, do ramo «Vida» e
respetivas coberturas complementares, e contratos de seguros dos ramos
«Doença», «Acidentes», «Veículos terrestres» e «Responsabilidade civil de
veículos terrestres a motor», celebrados por entidades sediadas ou
residentes no território continental português;
Provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do
Estado;
Das quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas
atribuições próprias;
Do produto da venda de publicações editadas;
Dos subsídios, subvenções e comparticipações de entidades públicas e
privadas;
De percentagem do produto das coimas resultantes do exercício das suas
atribuições, na proporção prevista nos termos da lei;
De quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou
por outro título.

O incremento da atividade do SIEM e as opções estratégias adotadas, têm exigido
um aumento inevitável das despesas, face à necessidade de investimento e
renovação permanente da frota de meios de emergência médica. Para além disso,
a atual situação de pandemia de Covid-19, obrigou a um conjunto de adaptações
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das atividades do Instituto ao (novo) contexto sócio económico e à previsibilidade
de quebra da principal fonte de financiamento do INEM.
Assim, há que garantir a sustentabilidade necessária e suficiente para assegurar o
cumprimento dos exigentes objetivos estratégicos, designadamente:
Continuar a reajustar a oferta da rede de meios de emergência médica
adaptada às características/necessidades das diferentes regiões do País.
A indispensável

e consequente

renovação de

equipamentos, de

tecnologia e, sobretudo, da frota do INEM (operada pelo próprio e pelos
parceiros do SIEM), incluindo as viaturas de serviço.
A necessidade permanente de renovação das instalações incluindo as
bases das Ambulâncias de Emergência Médica.
A aposta na formação aos profissionais.
A inovação no desenvolvimento e implementação de novos processos.
E a inevitável contratação de recursos humanos necessária à prossecução
das atribuições e Missão do Instituto.
E aos novos desafios que a pandemia da Covid-19 envolve.

Para o triénio de 2020-2022, o INEM deverá considerar as perspetivas de redução dos
prémios de seguros, assim como deverá continuar a implementar mecanismos que
permitam otimizar o valor das suas fontes de financiamento, designadamente através
do controlo eficaz da cobrança da receita, da captação de fundos comunitários e
outros. Também continuará a ser objeto de atenção, ainda que a sua execução não
seja prioritária face às atuais dificuldades operacionais, a captação de receitas
através da prestação de serviços (como por exemplo, participação em eventos e
cursos de formação).
De modo a garantir o equilíbrio orçamental face à previsão das despesas futuras,
parece ser evidente a necessidade de concretizar um aumento entre 0,1% (mínimo)
e 0,5% (valor ideal) da percentagem que incide sobre os prémios dos seguros, o que
se traduzirá num valor de receita adicional aproximada entre quatro e vinte milhões
de euros, essencial para garantir a expansão e a sustentabilidade do SIEM.
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Orçamento de Receita
Rubricas

2017
Corrigido

Impostos indiretos
Taxas, multas e outras
penalidades
Rendimentos de
propriedade
Transferências correntes União Europeia

2018
%
97,63%

Corrigido
-

2019
%
0,00%

Corrigido
-

2020
%
0,00%

Corrigido*
-

%
0,00%

Inicial
-

%

Inicial

0,00%

%

-

0,18%

0,07%

0,70%

0,55%

0,64%

1,30%

1,06%

1,06%

Venda de bens e serviços

0,53%

0,11%

0,29%

0,43%

0,42%

0,42%

Outras receitas correntes

0,001%

Transferências de capital União Europeia

0,79%

0,40%

0,12%

0,72%

0,21%

0,21%

Outras receitas de capital

0,01%

0,10%

0,10%

0,16%

0,25%

0,25%

Reposições não abatidas
nos pagamentos

0,01%

0,05%

0,03%

0,04%

0,03%

0,03%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

-

-

0,00%

0,00%

-

-

0,00%

0,00%

98,04%

0,00%

98,72%
-

97,36%

P 2022

0,14%

-

98,82%

2021

-

-

0,00%

0,00%

98,04%
-

-

* à data de 30 de junho 2020.
Tabela 4 - Evolução Orçamento de Receita e previsões para 2020-2022
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Em 2020, o volume total dos rendimentos do INEM corrigido foi de 124.976.231
quais 97,36% dizem respeito aos prémios relativos a contratos de seguros.
Comparando os rendimentos com o anterior ano de 2019, verifica-se um acréscimo
de cerca de 3%. Este acréscimo decorre essencialmente do aumento dos
rendimentos provenientes de impostos e taxas, os quais resultam da estabilização da
liquidação da percentagem de incidência nos seguros identificados acima.
Em 2021, o volume total dos rendimentos do INEM é de 129.397.497

o que representa

um acréscimo de 3.5% face ao ano 2020. Estima-se que para o ano 2022 o total dos

Gastos
No que respeita aos custos, a estimativa do total, em 2020, ascendeu a 195.855.838
, registando-se um acréscimo de cerca de 5% relativamente ao ano anterior.
Pela análise da composição dos custos do INEM, verifica-se que em 2020, à
semelhança dos anos anteriores, as transferências correntes, as despesas com o
pessoal e o fornecimento e serviços externos representam o maior peso constituindo
cerca de 97% dos custos totais do INEM.
Os custos com o pessoal têm demonstrado igualmente um crescimento, explicado
não só pelo aumento do número de trabalhadores(as) e colaboradores(as), mas
também devido ao aumento da atividade operacional que provoca um aumento
no pagamento de abonos variáveis.
Importa destacar, um

transferências correntes,

motivado pela necessidade do reforço da situação financeira do MS, para fazer face
às necessidades originadas pela pandemia por COVID-19. Este crédito foi aplicado
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Orçamento de Despesa
Rubricas

2017
Corrigido

2018
%

Corrigido

2019
%

Corrigido

2020
%

Corrigido*

P 2021
%

Inicial

P 2022
%

Inicial

%

Despesas com pessoal

34,62%

29,72%

32,35%

23,32%

36,15%

36,15%

Aquisição de bens e
serviços correntes

19,07%

24,14%

22,06%

13,65%

19,72%

19,72%

Juros e outros encargos

0,004%

0,0001%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Transferências correntes

37,45%

39,65%

38,56%

59,92%

36,40%

36,40%

Outras despesas correntes

0,08%

2,43%

0,09%

0,54%

2,99%

2,99%

Aquisição de bens de
capital

4,21%

3,89%

3,07%

2,57%

4,74%

4,74%

Transferências de capital

4,56%

0,17%

3,87%

-

0,00%

100%

100%

100%

195 855 83

100%

TOTAL

2

-

0,00%

-

100%

* à data de 30 de junho 2020.
Tabela 5 - Evolução Orçamento de Despesa e previsões para 2020-2022

.
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A previsão de custos totais do INEM para o triénio de 2020-2022, representam um
acréscimo de cerca de 74% em 2020 e 15% em 2021 e 20% em 2022, face ao ano de
2019.
Por outro lado, prevê-se uma diminuição da despesa das transferências correntes
para 2021 e seguinte,
orçamento retificativo de 2020 (já explicado) foi excecional
Em termos económico-financeiros, importa prosseguir o ajustamento para assegurar
a sustentabilidade das finanças públicas, reforçar a estabilidade financeira e
aprofundar a transformação estrutural, de forma a consolidar os progressos
alcançados e reforçar as bases da economia portuguesa, conforme estipulado nas
Grandes Opções do Plano.
No âmbito da prossecução da missão do INEM, importa diligenciar no sentido de
melhorar a eficiência e eficácia na utilização dos recursos disponíveis, promovendo
a sua utilização racional pelos serviços. Por outro lado, é importante garantir a
monitorização e controlo sistemático da despesa por forma a identificar desvio se
introduzir as correções necessárias.
De referir ainda, que existe a convicção de que se as autorizações prévias se
efetuassem de uma forma mais rápida, os resultados seriam ainda melhores.

Indicadores de desempenho económico
Em termos globais, salienta-se o aumento dos custos incorridos a par do aumento dos
proveitos obtidos pelo INEM. No âmbito da estratégia delineada de alargamento e
melhoria da rede SIEM, prevê-se que esta tendência de aumento se mantenha nos
próximos exercícios económicos.
O INEM tem vindo a alcançar resultados do seu desempenho económico positivos

representando este um aumento de 35% face ao resultado alcançado em 2018.
Também o EBITDA de 2019 obteve uma evolução positiva de 27% relativamente ao
período homologo traduzindo-
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dos rendimentos sem contraprestação provenientes da principal fonte de
financiamento do INEM, em relação ao evoluir dos gastos incorridos.

Indicadores de Desempenho
Resultado Líquido /
Património Líquido
Rendimentos Totais /
Gastos Totais
Impostos, Taxas e Contribuições /
Rendimentos Totais
Transferências Concedidas /
Gastos Totais
Gastos com o Pessoal /
Gastos Totais
Amortização e Depreciação /
Gastos Totais

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

10,9%

11,8%

17,2%

-317,46%

22,65%

17,00%

107,6%

109,0%

111,9%

69,03%

104,37%

102,00%

99,3%

96,9%

98,6%

96,89%

98,00%

97,00%

47,8%

46,1%

46,6%

61,90%

37,98%

47,00%

28,4%

29,3%

28,6%

21,28%

37,74%

38,00%

2,9%

3,4%

3,5%

2,04%

3,18%

3,00%

Nota: Os anos de 2020 e 2021, têm por base as contas previsionais apresentadas em sede da PO2021
(aferidas pelo Fiscal Único).

Tabela 6 - Indicadores de Desempenho 2017 - 2022

Pela análise dos indicadores de desempenho apurados, é possível destacar os
seguintes aspetos complementares:
A evolução positiva da rentabilidade do património líquido entre 2015 e
2019 decorreu, essencialmente, do aumento dos rendimentos obtidos a par
de um controlo no incremento dos gastos correntes;
Como é característico das entidades públicas, releva-se a preponderância
dos rendimentos obtidos sem contraprestação direta, para fazer face às
necessidades decorrentes da sua missão;
Os

rendimentos

decorrentes

das

transferências

de

fundos

comunitários/outros têm-se revelado residuais entre 2015 a 2019;
O INEM apresenta a maioria dos seus gastos com transferências correntes e
de capital a favor dos parceiros do SIEM, representando em média 46,5%
da totalidade dos gastos, entre 2015 e 2019;

Página 71 de 220

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

No que concerne aos gastos com pessoal, estes têm apresentado uma
tendência de estabilização no período em análise, representando, em
média, cerca de 28,6%;
Pela análise dos impactos das depreciações/amortizações sobre os gastos
totais apurados (3,5%), é possível verificar um ligeiro aumento desde 2018,
justificado pela reversão das depreciações reconhecidas em anos
anteriores. Não obstante, importa destacar a contabilização efetuada ao
financiamento realizado para efeitos de aquisição de novos meios de
emergência para os parceiros do INEM que são contabilizados como gasto
corrente e, por esse motivo, não é imputado qualquer valor de depreciação
a esses procedimentos de renovação da frota.

Sob a perspetiva financeira, e de acordo com os respetivos indicadores para 2019, é
possível concluir que na ótica da liquidez geral, o INEM apresenta-se com
capacidade para satisfazer as suas obrigações a curto prazo.
Sob o ponto de vista da liquidez imediata, que apenas considera o valor das
disponibilidades (caixa e bancos) para fazer face ao passivo de curto prazo, o
aumento do indicador relativamente ao ano anterior reflete o aumento do valor
disponível em bancos, que resultou do facto de, no final de 2019, o INEM não ter
procedido ao resgate dos CEDIC, verificando-se, assim, uma maior flexibilidade para
fazer face às suas obrigações imediatas.
Pela análise do indicador de liquidez reduzida, é possível concluir pela inexistência
de itens em inventário obsoletos com elevados custos nos dois períodos.
No que concerne aos indicadores de endividamento e de solvabilidade, é possível
inferir que quer o valor dos ativos líquidos, quer o valor do fundo patrimonial do INEM
são por si suficientes para cobrir todas as suas dívidas, que são exclusivamente de
curto prazo.
No que concerne à autonomia financeira, o INEM apresenta níveis satisfatórios de
autonomia financeira, pela considerável representatividade dos seus fundos próprios.
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Indicadores Financeiros

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Liquidez Geral

502%

747%

297%

226%

224%

189%

Liquidez Imediata

91%

44%

260%

10%

26%

47%

Liquidez Reduzida

498%

742%

295%

216%

217%

185%

Endividamento

82%

91%

92%

35%

30%

35%

Estrutura de Endividamento

376%

691%

203%

69%

77%

77%

Solvabilidade

21%

13%

33%

182%

228%

186%

Autonomia Financeira

79%

87%

67%

65%

70%

65%

Tabela 7 - Indicadores Financeiros 2017 - 2022

1.2.

Recursos humanos

Os recursos humanos do INEM são indispensáveis para a prossecução das suas
atribuições e atividades, designadamente no quadro da prestação de cuidados de
emergência médica, atentos os objetivos a alcançar e os recursos financeiros
envolvidos. De salientar que a estrutura organizacional do INEM é complexa,
incluindo recursos humanos com conhecimentos técnicos diferenciados e treino
específico adequado às respetivas áreas funcionais.
O mapa de pessoal do INEM representa e incorpora o número de recursos humanos
que se estima ser necessário, face às exigências de funcionamento do INEM e ao
crescimento da atividade, tendo sempre presente a procura contínua de ganhos de
eficiência.
Importa neste âmbito desde logo referir:
A Abertura de novos meios de emergência e de onde decorre a atividade
que norteia toda a sua operacionalidade;
O indispensável reforço de recursos humanos necessários à atividade
operacional, corrigindo o seu atual défice;
As atividades de backoffice, que não sendo fator crítico, são, contudo,
fundamentais ao bom funcionamento do Instituto.
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O gráfico abaixo apresenta a evolução da relação entre o número de postos de
trabalho previstos e ocupados (efetivos) no mapa de pessoal do INEM e a previsão
para o triénio 2020-2022.
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1 727
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2014

1 244

2015
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1 281

2016

1 717
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2017
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Previstos

2 000

1 908

1 904

1 800

1 468
1 317

2019

2020

2021

2022

Ocupados

Nota: O número de postos de trabalho ocupados em 2020 corresponde ao n.º de trabalhadores que se
prevê iniciem funções em função dos procedimentos concursais em curso.

Gráfico 6 - Evolução Mapa Pessoal

Os postos de trabalho encontram-se repartidos pelos Serviços Centrais e pelas
Delegações Regionais, onde se salienta que a quase totalidade dos postos de
trabalho (88%) estão direcionados aos operacionais que exercem funções no CODU
e nos Meios de Emergência Médica (TEPH, Psicólogos, Enfermeiros e Médicos),
alocados às Delegações Regionais. O que significa que a quase totalidade dos
postos de trabalho estão direcionados para prestação de socorro.
É de relevar os esforços que têm sido desenvolvidos no sentido de dotar o mapa de
pessoal com profissionais habilitados e da forma mais célere possível, cumprindo a
tramitação legal instituída. Todavia, os esforços desenvolvidos para preenchimento
dos postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal têm-se
revelado insuficientes para dar resposta às necessidades da Instituição.
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Com efeito, tem-se registado um défice de recursos humanos ao nível de várias
categorias, que tem sido colmatado com recurso a trabalho extraordinário
Paralelamente, tem-se procurado corrigir a dependência do INEM, de profissionais
cujo exercício não seja passível de consolidação no mapa de pessoal, como sucede,
a título exemplificativo, com os trabalhadores detentores de contrato de trabalho
sem termo no serviço de origem em exercício de funções em regime de cedência
de interesse público.
A preocupação com a redução dos custos com o trabalho extraordinário e com as
prestações de serviços, tem sido igualmente uma constante.
Em suma, o INEM tem procurado satisfazer a sua carência de recursos humanos de
forma sustentada e sólida, quer para os(as) profissionais, quer para a Instituição.
Todavia, os esforços desenvolvidos para preenchimento dos postos de trabalho
previstos e não ocupados no mapa de pessoal têm-se revelado insuficientes para dar
resposta às necessidades da Instituição. Os recrutamentos realizados têm ficado
muito abaixo dos objetivos a que se propunham, acentuando a desadequação
entre o mapa de efetivos e os lugares efetivamente ocupados.
A manifesta insuficiência de candidatos em diversos procedimentos concursais, bem
como os recrutamentos efetivos, abaixo dos postos de trabalho concursados vagos,
torna fundamental intensificar a abertura de procedimentos ou alargar o leque de
recrutamento, de forma a completar o Mapa de Pessoal.
Ainda como forma de suprir a carência de recursos humanos, particularmente da
carreira especial médica, o INEM tem recorrido a prestadores de serviço, para os
CODU, para o Centro de Informações Antivenenos (CIAV), para o Serviço de
Helitransporte de Emergência Médica (SHEM) e para Eventos no âmbito do Protocolo
do Estado, ao abrigo dos Decretos-Lei n.º 140-C/86, de 14/06, e n.º 64/88, de 27/02,
em regime de prestação de serviço. Assim, aos postos de trabalho ocupados no
mapa de pessoal (a 30/06/2020), colaboraram atualmente com o INEM, 181 médicos
e 50 enfermeiros.
Importa ainda dar conta da contratação a termo, ao abrigo do Despacho n.º 3301E/2020, de 15 de março que estabeleceu medidas excecionais e temporárias
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relativas à situação epidemiológica da Covid-19, permitindo a contratação de
trabalhadores/as para a constituição de vínculos de emprego público pelo período
de quatro meses. Sendo estes por termo resolutivo certo, não estando, nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 61.º da LTFP, sujeito a renovação automática, podendo,
contudo, ser renovado por iguais períodos.
O INEM contratou 17 colaboradores/as. Estes(as) trabalhadores(as) não estão
incluídos nos postos de trabalho do Mapa de Pessoal, contudo, havendo a
possibilidade da referida prorrogação e face à necessidade desta colaboração,
considerou-se, na preparação da proposta de orçamento para 2021, na despesa
com pessoal a dotação necessária para estes contratos a termos.
De salientar também as diversas contingências que se têm verificado ao longo dos
últimos anos, associadas à elevada exigência da atividade nos meios de socorro e à
oferta de melhores condições remuneratórias noutras instituições da administração
pública, que têm como resultado rescisões de contratos, mobilidades e outras formas
de saída do INEM. O gráfico que se apresenta é bem ilustrativo desta situação.
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Gráfico 7 - Evolução do turnover dos(as) profissionais
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O ano de 2020 está em curso e o M apa de Pessoal para 2021 encontra-se já
aprovado com um total de 1.908 Trabalhadores(as). Assim face ao triénio 2020-2022,
torna-se fundamental aumentar e reajustar do Mapa de Pessoal, estimando-se deva
contemplar um total de 2.000 trabalhadores em 2022. Este cálculo tem por base:
A retoma da atividade após a fase de pandemia que se estima seja
crescente;
A necessária abertura de Meios de Emergência Médica;
Assegurar

a

reestruturação

dos

meios,

exarada

nos

Planos

de

Implementação da Rede de Meios de Emergência Pré-Hospitalar;
Dar resposta adequada à atividade dos CODU;
Assegurar o reforço das áreas de coordenação, logística e suporte;
Garantir as responsabilidades institucionais relativas aos circuitos do
medicamento e dispositivos médicos;
Evitar o recurso ao trabalho extraordinário e reduzir as prestações de
serviços externos;
Suprir as necessidades, sempre que possível, com recurso à mobilidade
interna entre instituições e dentro da instituição.

O quadro seguinte apresenta o detalhe dos postos de Trabalho no Mapa de Pessoal
com os comparativos com anos anteriores.
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N.º de Postos de Trabalho no Mapa de Pessoal
Categorias

2014
Previstos

Dirigentes Superiores

2015

Ocupados

Previstos

2016

Ocupados

Previstos

2017

Ocupados

Previstos

2018

Ocupados

Previstos

2019

Ocupados

Previstos

jun/20

Ocupados

Previstos

Ocupados

2021

2022

Previstos

Previstos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dirigentes In termédios

22

14

22

13

22

13

22

16

22

15

22

15

22

15

22

22

Assessores

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

1

5

2

4

4

38

9

38

8

38

38
216

Médicos Assistente Graduado
Sénior
Médico Assistente/Assistente
Graduado

20

Enfermeiros

163

129

195

122

204

118

204

176

204

172

216

170

216

186

216

1

1

2

1

2

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

2

72

42

87

53

88

88
28

Técnicos Superiores de Saúde

6

24

5

24

7

24

5

15

6

Técnicos Superiores
55

47

60

49

78

45

78

58

68

55
24

18

24

17

28

Especialista s em Informática

1

1

3

1

3

0

3

2

4

2

5

3

5

3

5

5

Técnicos de Informática

7

7

8

8

9

7

9

6

9

6

10

7

10

7

10

10

Técnico Superior - Psicólogo

Coordenadores Técnicos

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

7

4

7

7

Assistentes/ Encarregados
Operacionais

11

9

11

9

11

9

11

8

16

6

11

6

9

6

9

9

75

60

88

59

88

56

108

60

98

66

98

98

31

--

27

0

17

34

18

34

12

34

34

1.264

927

1.264

981

1.324

951

1.318

1.044

1.318

1.410

Assistentes Técnicos
(backoffice)

89

63

77

60

Assistentes Técnicos (TOTE)

250

169

275

215

--

--

--

--

938

766

938

740

970

29

17

21

16

17

0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

11

12

12

12

27

11

27

11

27

27

1.592

1.234

1.642

1.244

1.727

1.281

1.721

1.302

1.710

1.334

1.904

1.317

1.904

1.436

1.908

2.000

Técnicos de Emergência PréHospitalar (TEPH)/TOTE
Técnicos de Emergência PréHospitalar (TEPH)
Auxiliares de
Telecomunicações de
Emergência (ATE)
Coordenador TEPH
Totais

306
181
803

Tabela 8 - Evolução dos recursos humanos do INEM, 2014-2022
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1.3.

Recursos patrimoniais

No triénio de 2020-2022 será dada continuidade à otimização da ocupação
dos edifícios melhorando a funcionalidade e eficiência dos mesmos, ajustandoos à localização geográfica e ao estado de conservação de cada imóvel. Será
igualmente elaborado um Plano de melhorias para as bases dos meios assim
como para implementação de Estruturas Modulares para constituição de bases.
Importa referir que algumas das Instalações apresentam constrangimentos de
funcionalidade e espaço. Assim, atendendo às atuais necessidades do Instituto,
é desejável a implementação de soluções que garantam instalações
adaptadas às reais necessidades do INEM, ao mesmo tempo que se otimizam
os recursos imobiliários e logísticos da instituição:
Os edifícios em Lisboa (do INEM enquanto titular), encontram-se
subdimensionadas. Referimo-nos a três imóveis em Lisboa onde se
encontram instalados os Serviços Centrais, a Delegação Regional do
Sul - Lisboa, o CODU, o Centro de Formação, uma Base Operacional,
o Armazém e a Logística de Lisboa.
Imóveis do INEM (enquanto titular), não licenciados para a atividade
de logística, nomeadamente no Porto e em Lisboa (lumiar), com
necessidade de intervenção, tendo em vista o seu licenciamento.
Procura de alternativas para os edifícios arrendados, nomeadamente
três edifícios no Porto onde se encontra instalada a sede da
Delegação Regional do Norte, o CODU e o Centro de Formação; em
Coimbra onde se encontra instalada a sede da Delegação Regional
do Centro, o CODU e o Centro de Formação
Em curso a procura de alternativas, nomeadamente a opção por
estruturas em contentores para as bases, distribuídas por toda a região,
cedidas por diversas entidades (Hospitais, Centros de Saúde,
Instituições Militares, Municípios, etc.). Atualmente o INEM tem 39 bases
no Norte, 21 na Região Centro, 32 na Região Sul (Lisboa) e 11 na
Região Sul

Algarve).
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Instalações do INEM no Algarve: o INEM ocupa, em regime de
arrendamento, dois imóveis, no MARF, em Faro, onde atualmente se
encontram instalados, a Delegação Regional do Sul - Algarve, o
CODU, o Centro de Formação, uma Base Operacional, Armazém e a
Logística do Algarve. Encontra-se em fase de concurso público, pelo
município de Loulé, a empreitada para a construção de novas
instalações, que irão acolher a nova Delegação Regional do Algarve
(a criação desta Delegação Regional carece de alteração da Lei
Orgânica do INEM).

1.4.

Recursos logísticos

Para cumprimento das suas obrigações no âmbito do SIEM, o INEM tem à sua
disposição um conjunto diversificado de meios de emergência médica:
Helicópteros do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica
(SHEM ).
Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).
Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV).
Ambulâncias de Emergência Médica (AEM).
Motociclos de Emergência Médica (MEM).
Ambulâncias

de

Socorro

sedeadas

em

Corpos

de

Bombeiros/Delegações da CVP - (PEM: Postos de Emergência Médica
e PR: Postos Reserva).1
Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP).
Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).

1

Além dos PEM e dos PR, existem ainda Ambulâncias de Socorro pertencentes a Corpos de
Bombeiros/Delegações da CVP a que, apesar de não terem protocolo de colaboração com o
INEM, os CODU recorrem por indisponibilidade/inexistência de meios INEM (próprios, PEM ou
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A 30 de junho de 2020 o INEM dispunha de uma frota de 658 meios de
emergência médica permanentes e operacionais, distribuídos por todo o
território de Portugal continental, e para os quais é necessário garantir em
permanência a respetiva manutenção, assistência técnica e reparação.
Aos meios de emergência médica permanentes acresce o reforço sazonal,
para fazer face ao aumento da casuística, no período do verão, natal e fim de
ano, e que permitem reforçar o dispositivo afeto ao SIEM nessas ocasiões.
Na tabela seguinte, apresenta-se a distribuição por tipologia de meio e a
previsão de implementação de novos meios para o triénio 2020-2022.

Tipo de Meio de Emergência Médica

Número de Meios
Disponíveis

Previsão de
implementação de
novos Meios

2017

2018

2019

P2020

P2021

P2022

Helicópteros de Emergência Médica (SHEM)

4

4

4

4

4

4

Viatura de Emergência e Reanimação Médica (VMER)

44

44

44

44

44

44

Ambulâncias de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP)

4

4

4

4

4

4

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV)

39

39

40

41

44

46

Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)

56

56

56

56

62

66

Motociclos de Emergência Médica (MEM)

8

9

9

9

12

14

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE)

4

4

4

4

4

4

Ambulâncias de Postos de Emergência Médica (PEM)

305

332

351

367

377

387

Ambulâncias de Postos Reserva (RES)

147

135

123

123

128

133

Ambulâncias NINEM (1)

42

30

23

22

17

12

653

657

658

674

696

714

TOTAL

Notas:
A informação não inclui reforços sazonais.
A redução do número de NINEM deve-se ao facto de alguns destes meios passarem a
Reserva.
Os NINEM, são Ambulâncias de socorro igualmente pertencentes a Corpos de
Bombeiros/Delegações da CVP que, apesar de não terem protocolo de colaboração, o
INEM recorre aos seus serviços em regra, por indisponibilidade/inexistência de meios INEM
(meios próprios, PEM ou Reservas) ou por se situarem em áreas mais próximas das
ocorrências.
O número de PEM em 2020 diz respeito aos meios que, tendo celebrado protocolo em 2019,
iniciaram atividade em 2020.

Tabela 9 - Evolução dos Meios de Emergência Médica
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Até

ao

final

de

2022, prevê-se

dar

cumprimento

à

totalidade

da

implementação do Plano de Rede de Meios de Emergência Médica, dando
continuidade ao reajustamento da rede de meios adaptada às necessidades
das diferentes regiões do País. Recorda-se que a execução deste plano (que
tem estado previsto em anos anteriores) tem ficado dependente da
capacidade de aquisição de novas viaturas e da contratação dos recursos
humanos, nomeadamente TEPH.
Assim, identifica-se a previsão de implementação dos seguintes novos meios de
emergência médica até final do ano 2022:
6 Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (integradas em Serviços
de Urgência Básica);
10 Ambulâncias de Emergência Média (AEM);
5 Motociclos de Emergência Média (MEM);
20 PEM sedeados em CB/Delegações da CVP.

No que respeita à renovação da Frota, apresenta-se na Tabela 20, informação
da renovação da frota afeta às VMER e aos PEM até final 2019 e a previsão da
continuidade do Plano de renovação das Frota INEM
Quanto à renovação da frota afeta às VMER. Entre 2016 e 2018 foram assinados
protocolos para renovação da totalidade das VMER em funcionamento. Sendo
que as VMER de 2016, foram renovadas no âmbito do Despacho n.º 3350/2017
de 20 de abril de 2017, que veio definir um novo modelo de aquisição e gestão
da frota VMER para responder à necessidade de aquisição e substituição célere
destes veículos, assegurando assim maior qualidade nos serviços prestados aos
utentes, maior segurança dos profissionais e dos utilizadores da via pública, e
uma melhor gestão do parque VMER do INEM.
De acordo com este novo modelo, passaram a ser as Unidades de Saúde a
efetuar diretamente a aquisição das viaturas. Cabe ao INEM subsidiar a compra
e coordenar toda a atividade de gestão e operação conjunta da VMER, e aos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) assegurar a tramitação dos
procedimentos de aquisição, centralizando o processo em nome dos hospitais.
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A propriedade das VMER passou a ser dos Hospitais, que devem assegurar a sua
manutenção,

incluindo

a

contratação

de

seguros

e

estado

de

operacionalidade permanente.
Quanto à renovação da frota de ambulâncias afetas aos PEM. Entre 2017 e 2019,
foram assinados protocolos para constituição/renovação de 230 PEM. O plano
de renovação dos PEM prevê a substituição das restantes ambulâncias até
2021, altura em que a frota de ambulâncias ficará totalmente renovada.
Esta renovação tem sido concretizada no âmbito do Memorando-Dispositivo
SIEM de abril e do Memorando de entendimento entre o INEM, a LBP e a ANEPC,
ambos de abril 2017. Esta nova metodologia permitiu a criação de um novo
modelo de PEM, que se baseia na aquisição de ambulâncias diretamente pelos
Corpos de Bombeiros, subsidiando o INEM a sua aquisição e garantindo a
comparticipação nas despesas de manutenção e de contratualização de
seguros.
Neste âmbito tem vindo a assegurar a renovação da frota de ambulâncias dos
PEM, tendo assinado (entre 2017 e 2019) protocolos para renovação de 187
ambulâncias, dando prioridade à renovação do parque circulante das viaturas
com 12 ou mais anos, num investimento de avultada dimensão por parte do
INEM.
O plano de renovação prevê a substituição das restantes ambulâncias até 2021,
altura em que a frota de ambulâncias ficará totalmente renovada.
O memorando previa ainda, o reforço do SIEM com novos PEM em concelhos
onde a densidade populacional, a casuística e os mei os de emergência
disponíveis, justifica a sua criação ou o reforço dos existentes com mais
ambulâncias, também segundo o novo modelo. Foi neste âmbito que, entre
2017 e 2019, foram assinados 65 novos protocolos PEM.
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Prevê-se ainda que entre 2020 e 2022 possam ser renovadas os seguintes meios:

Renovação de meios de emergência
médica
Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER)

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

22

2

-

-

10

10

Ambulâncias Suporte Imediato de Vida (SIV)

-

-

-

-

17

10

Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)

-

-

-

21

20

20

Motociclos de Emergência Médica (MEM)

-

-

-

7

3

2

-

-

-

-

4

-

-

-

-

2

2

-

40

75

75

74

42

-

62

77

75

104

98

42

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica
de Emergência (UMIPE)
Ambulâncias Transporte Inter-Hospitalar
Pediátrico (TIP)
Ambulâncias de Postos de Emergência
Médica (PEM)
Total Geral

Tabela 10 - Evolução da Renovação dos Meios de Emergência Médica

Quanto à frota global do INEM, a 31/12/2019, contava com 631 viaturas:
Viaturas, ambulâncias (incluindo PEM) e motociclos de emergência
médica do INEM em funcionamento, utilizados para transporte de
doentes em situações de emergência, distribuídos geograficamente
por todo o território continental, para os quais é necessário garantir em
permanência a respetiva conservação e reparação, sob pena de
ficar comprometida a prestação de socorro pré-hospitalar a sinistrados
e vítimas de doença súbita.
Viaturas de reserva, para suprir situações de inoperacionalidade
relacionadas com avarias, sinistros e reparações,
Viaturas para situações de exceção acionados em casos de situações
extremas de emergência como grandes acidentes, catástrofes
naturais, entre outros (VIC: Viatura de Intervenção Catástrofe Veículo
para eventos de acompanhamento a altas entidades (VIP).
Viaturas de serviço.
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Importa realçar que as previsões 2020-2022 no que se refere às viaturas
integradas na tipologia de Ambulâncias de Suporte Básico de Vida (PEM),
tendencialmente diminuirão, resultante do novo modelo de financiamento dos
PEM, no qual o INEM subsidia a aquisição da viatura por parte do detentor do
PEM. Referir ainda, que a redução de 2018 para 2019 que se prevê tenha o
mesmo comportamento a partir de 2020, ficou a dever-se igualmente à
aquisição de novas ambulâncias, ao abate de viaturas antigas e ainda a
algumas doações aos Corpos de Bombeiros que assinaram protocolo nos
termos do novo modelo.

Conteúdo Funcional
(tipologia viaturas)

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

VMER

102

14%

102

14%

102

15%

101

16%

106

16%

111

18%

Ambulâncias SIV

59

8%

59

8%

58

8%

70

11%

79

12%

84

14%

Ambulâncias SBV
(AEM e PEM)

436

61%

436

61%

404

59%

338

54%

338

52%

288

47%

Motociclos (MEM)

22

3%

22

3%

21

3%

22

3%

24

4%

25

4%

UMIPE

4

1%

4

1%

4

1%

4

1%

6

1%

6

1%

Ambulâncias TIP

8

1%

8

1%

8

1%

10

2%

11

2%

11

2%

Viaturas Especiais

24

3%

24

3%

25

4%

25

4%

25

4%

29

5%

Viaturas Serv. Gerais

65

9%

65

9%

62

9%

61

10%

58

9%

55

9%

720

100%

720

100%

684

100%

631

100%

646

94%

608

89%

Total

Tabela 11 - Evolução da frota do INEM

No que respeita à aquisição de viaturas, foi concluído o processo, cujos
concursos foram tramitados via ESPAP para:
6 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), que já
estão ao serviço nas Delegações Regionais;
22 Ambulâncias das quais 20 para renovação da frota própria do INEM
e 2 para renovação das ambulâncias TIP.

Está ainda a decorrer um processo para a aquisição de 7 Motociclos de
Emergência Médica (MEM), que transitou para 2020.
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1.5.

Recursos tecnológicos e de sistemas de informação

Na área dos recursos tecnológicos o INEM utiliza Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), considerando de extrema importância uma maior
dinâmica na gestão da informação, na exploração das ferramentas de
comunicação, e na consequente evolução tecnológica. Estas ferramentas são
utilizadas em duas grandes vertentes: a vertente operacional e a vertente de
apoio à atividade operacional, onde se inclui toda a atividade de gestão e o
funcionamento quotidiano do Instituto.
Para além disso, torna-se fundamental desenvolver uma estratégia para as TIC
alinhada com mecanismos de redução de custos, utilizando as TIC como fator
potenciador da mudança e da modernização administrativa em alinhamento
com o protagonizado nos objetivos estratégicos para 2020-2022.
Nos últimos anos foram já realizados alguns investimentos conducentes à
ampliação

de

capacidades

das

infraestruturas,

à

otimização

de

mecanismos/ferramentas tecnológicas, através de sistemas de informação que
permitem sustentar as operações e realizar o controlo de gestão com mais rigor,
numa lógica de desmaterialização dos processos.
Para o triénio 2020-2022 estão previstas um conjunto de iniciativas fundamentais
para o desempenho da atividade operacional e de apoio à gestão. Para
alcançar estes objetivos torna-se necessário realizar um investimento nesta área
conducente à consolidação e capacitação da infraestrutura base.
Na procura da satisfação dos(as) utilizadores(as) e de um correto suporte e
tratamento das informações entre a organização e os seus sistemas de
informação, é necessário a realização de um plano em que sejam
contemplados os diversos objetos organizacionais de forma a possibilitar uma
correta representação da visão global do sistema.
No triénio 2020-2022 será dada especial atenção à segurança da Informação,
através de programas de sensibilização aos colaboradores do INEM dotandoos de boas praticas em cibersegurança. Serão implementados procedimentos
normalizados de acesso a informação e apresentados elementos de gestão
operacional e de desempenho da organização.
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O INEM tem como objetivo estratégico aplicar novas ferramentas digitais por
forma

a

reforçar

a

capacidade

institucional

através

da

progressiva

desmaterialização do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).
Destacam-se os investimentos previstos:
Continuação da reestruturação da rede de dados core e de
distribuição e segurança perimétrica.
Continuação da implementação da camada de segurança física e
lógica.
Implementação da monitorização operacional

dos meios do

SIEM/Gestão de frota/Controlo.
Normalização das camadas de segurança da informação com a
implementação da norma ISO/IEC27001:2013.
Aquisição de Serviços de assistência técnica e consultoria para os
projetos cofinanciados SAMA 2020.
Implementação de um novo sistema de gravação das chamadas de
emergência compatível com as normas de segurança internas e da
ISO/27001.
Aquisição de equipamento informático para implementação dos
objetivos nacionais em teletrabalho.
Implementação de Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) de
gestão tanto para consumo interno como externo ao INEM.

Estas medidas vão permitir melhorar o desempenho do INEM, promovendo
maior eficiência e qualidade nos serviços prestados.
Com estas medidas também todo o desempenho dos serviços de backoffice
será melhorado, na medida em que o tratamento e recolha da informação
para apoio à decisão, será substancialmente aperfeiçoado assim como todos
os processos, facilitando a interação com os parceiros e os cidadãos(ãs).
Para alcançar estes objetivos torna-se necessário realizar um investimento
conducente à ampliação de capacidades tecnológica.
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2.

Atividade Operacional

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM asseguram, em
todo o território de Portugal continental, 24 horas por dia, sete dias por semana,
o atendimento das chamadas de emergência, na área da saúde,
encaminhadas pelo Número Europeu de Emergência 112.
Avaliam, através de um sistema de algoritmos de triagem, no mais curto espaço
de tempo, os pedidos de socorro recebidos, com o objetivo de determinar os
meios de emergência médica mais adequados a cada caso.
De referir ainda, que a atividade dos CODU e dos meios do INEM foi, em 2012,
objeto de processo de Acreditação segundo o Modelo Nacional e Oficial de
Acreditação do Ministério da Saúde, tendo sido atribuído ao INEM a
Certificação de Qualidade de Nível BOM, pelo Comité de Certificação da
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), da Consejeria de Salud y
Bienestar Social.
Em 2017 foi realizada a avaliação externa para um novo ciclo de Acreditação
de cinco anos (2017 - 2022), já com a aplicação do novo manual de standards,
específico para Serviços de Urgência e Emergência. Em 2020, o INEM teve a
visita de acompanhamento, onde demonstrou manter o Nível BOM.
No decorrer do atual ciclo de Acreditação 2017

2022, o INEM irá desenvolver

um plano de ação com vista à obtenção do Nível Ótimo.

2.1.

Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) são centrais de
emergência médica responsáveis por receber as chamadas provenientes do
número europeu de emergência 112, referentes a situações na área da saúde.
O seu funcionamento é assegurado ao longo das 24 horas do dia, em todo o
território do continente, por uma equipa de profissionais qualificados (médicos
e TEPH), com formação específica para efetuar o atendimento, triagem,
aconselhamento, seleção, acionamento e acompanhamento dos meios de
emergência adequados e o contacto com as unidades de saúde, preparando
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a receção hospitalar e promovendo a resposta integrada ao(à) doente
urgente/emergente.
A atividade dos CODU é regulamentada pelo Despacho n.º 14041/2012, de 29
de outubro. Este Despacho define que os CODU são uma estrutura de
coordenação operacional centralizada de toda a atividade do SIEM e
determina as suas atribuições, os profissionais que asseguram a atividade dos
CODU e respetivas competências bem como a articulação com outros
intervenientes do SIEM, as instalações e sua localização geográfica e os recursos
tecnológicos.
De referir a criação, por Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
(Despacho n.º 837/2017, de 13 de janeiro), de um Grupo de Trabalho que teve
como missão analisar o funcionamento dos CODU e propor medidas que
permitam melhorar a eficiência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado
pelos CODU.

Elencam-se abaixo os serviços prestados pelos CODU:
Assegurar, em todo o território de Portugal continental, 24 horas por
dia, sete dias por semana, o atendimento de chamadas de
emergência médica encaminhadas pelo Número Europeu de
Emergência 112.
Avaliar, através de um sistema de algoritmos de triagem, no mais curto
espaço de tempo, os pedidos de socorro recebidos, com o objetivo
de determinar os recursos necessários e adequados a cada caso.
Realizar o aconselhamento médico de situações de urgência e
emergência e, sempre que indicado, aconselhar o cidadão a realizar
manobras básicas de emergência.
Proceder à transferência das chamadas consideradas não urgentes
para

outros

intervenientes

do

Sistema

nacional

de

Saúde,

nomeadamente para o Centro de Atendimento SNS (SNS24).
Selecionar e acionar os meios de emergência médica apropriados.
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Aconselhar as equipas no terreno, sempre que necessário, bem como
validar protocolos de atuação a não-médicos.
Proceder à correta referenciação do(a) doente urgente/emergente,
designadamente no que respeita à referenciação das Vias Verdes.
Assegurar o contacto com as unidades de saúde, preparando a
receção hospitalar, tratamento urgente/emergente, com base em
critérios clínicos, geográficos e de recursos da unidade de saúde de
destino.
Promover a resposta integrada ao(à) doente urgente/emergente.

E, ainda, para atender a necessidades específicas:
Prestar aconselhamento médico a situações de emergência que se
verifiquem a bordo de embarcações: o CODU Mar garante os
cuidados a prestar, procedimentos e terapêutica a administrar à
vítima, podendo também acionar a evacuação do(a) doente,
organizar o acolhimento em terra, e encaminhá-lo para o serviço
hospitalar adequado.
Prestar aconselhamento especializado em situações de intoxicação
ou exposição a tóxicos: o Centro de Informação Antivenenos (CIAV)
fornece, ao público em geral ou a profissionais de saúde em particular,
as indicações adequadas a cada caso com o objetivo de minimizar
as consequências das intoxicações.
Prestar apoio psicológico em emergência através do serviço do Centro
de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), que intervém
com

os(as)

utentes

em

situações

de

crises

psicológicas,

comportamentos suicidas, vítimas de abusos/violência física ou sexual,
entre outros.
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Chamadas de emergência atendidas nos CODU
Logo que a chamada é encaminhada para os CODU do INEM - numa média
que, atualmente se situa nas 3.876 /dia

2

e com um tempo médio para

atendimento 3 que se situada na ordem dos segundos, compete aos operadores
do CODU atender e avaliar, no mais curto espaço de tempo, os pedidos de
socorro recebidos, com o objetivo de identificar e acionar os recursos
necessários e adequados a cada caso.

Chamadas
atendidas
Total ano

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

1 262 145 1 302 958 1 370 348 1 368 141 1 393 594 1 414 858 1 443 155 1 457 587 1 472 163

Média dia

3 458

3 570

3 744

3 748

3 818

3 876

3 943

3 993

4 033

Tempo (em seg)
para atendimento

15

17

18

36

26

24

18

12

10

Tabela 12 - Evolução das Chamadas de Emergência Atendidas

De salientar a procura crescente dos serviços de emergência médica, que,
naturalmente, teve reflexo na atividade dos CODU e, consequentemente, na
atividade dos meios de emergência médica, cujo número de acionamentos
acompanha o número de chamadas atendidas nos CODU.
Desde 2014 que o aumento do número de chamadas tem sido notório. Em 2019
os CODU do INEM receberam mais 418 chamadas diárias do que em 2014.
Face à pandemia resultante do novo coronavírus (SARS-CoV-2) verificou-se uma
redução na atividade operacional do INEM no primeiro semestre de 2020. No
entanto, esta atividade tem registado um aumento sustentado desde julho de
2020, prevendo-se que até ao final do ano, se verifique a recuperação integral
da atividade pré-pandemia.

2

Valor médio registado no ano de 2019.

3

O tempo para atendimento corresponde ao tempo que decorre entre o primeiro
toque da chamada e o seu atendimento pelos operadores do CODU do INEM.
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O aumento das chamadas verificadas até 2019 e que (com exceção do
primeiro semestre de 2020, devido à Covid-19) se prevê continue crescente, fica
a dever-se a fatores como:
Envelhecimento da população e aumento da prevalência de
doenças crónicas.
Aumento da incidência de algumas patologias, com relevo para a
atividade gripal que, associada ao envelhecimento da população,
tem levado ao aumento das complicações motivadas pela epidemia
sazonal da gripe e de outros agentes virais e bacterianos que ocorrem
em simultâneo com a gripe. Com efeito, as baixas temperaturas
verificadas provocaram um aumento da incidência das infeções
respiratórias na população, maioritariamente devidas à epidemia
sazonal da gripe a que acrescem outros agentes virais e bacterianos
que ocorrem em simultâneo com a gripe.
Aumento das temperaturas na época de verão, particularmente
associadas às vagas de calor, cuja frequência tem aumentado.
Outros

fenómenos

meteorológicos

extremos,

cuja

incidência

crescente se associa às alterações climáticas e com impacto na
atividade da emergência médica.
Impacto do turismo, com destaque para o forte crescimento da
população presente em Portugal, sobretudo no período de verão.

Importa referir que o desempenho da atividade é avaliado sistematicamente.
Diariamente é monitorizada a atividade no CODU por forma a identificar a
performance dos profissionais, com o objetivo de melhorar o serviço prestado,
permitindo tomar medidas imediatas e antecipar desvios no desempenho desta
atividade, minorando o impacto do acréscimo de volume de trabalho. Estas
medidas passam pelo reforço dos(as) operacionais alocados(as) aos CODU, a
reativação de postos de trabalho no CODU, o reforço de alguns períodos mais
críticos com a implementação de turnos adicionais e outras medidas que se
destinam a acelerar os processos de tomada de decisão.
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Chamadas não emergentes
Sempre que o resultado de triagem não resulte no envio de meio(s) nem se trate
de uma situação especifica para o CIAV ou para o CAPIC, a chamada é
encaminhada para o SNS24. Este procedimento permite que o INEM aloque os
seus recursos às ocorrências que são, efetivamente, urgentes ou emergentes,
concretizando uma medida de downscoping, focando o INEM os seus recursos
naquilo que é efetivamente urgente/emergente.
Importa destacar os valores previstos para 2020, tendo por base o
comportamento verificado no primeiro semestre, resultante dos pedidos no
âmbito da Covid-19 que foram encaminhados para o SNS24.
Para os anos de 2021 e 2002 prevê-se que esta atividade estabilize com um
comportamento, ainda que crescente, idêntico à evolução do último trimestre.

Chamadas transferidas
para o SNS24

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020 P 2021 P 2022

Total ano

46 322

50 029

68 817

75 843

68 163

71 157

107 345

77 145

80 139

Média dia

127

137

188

208

187

195

293

211

220

Tabela 13 - Evolução das Chamadas transferidas para o SNS24

De igual forma, as chamadas recebidas no SNS24 que, de acordo com a
avaliação realizada, configuram uma situação urgente/emergente ou uma
situação específica relacionada com o CIAV ou o CAPIC, são encaminhadas
para os CODU do INEM.
O aumento do número de chamadas encaminhadas para o SNS24 tem sido
notório. Para os anos de 2021 e 2020 prevê-se que esta atividade mantenha
uma tendência crescente.

Chamadas recebidas
do SNS24

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020 P 2021

P 2022

Total ano

14 360

15 591

20 887

31 474

45 459

61 516

77 974

76 976

86 251

Média dia

39

43

57

86

124

168

213

211

236

Tabela 14 - Evolução das Chamadas recebidas do SNS24
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Triagem das chamadas de emergência
A triagem de chamadas é realizada através da aplicação TETRICOSY® TElephonic TRIage and COunseling System. Estes estruturantes algoritmos de
triagem permitem a uniformização da resposta em todos os CODU e a
uniformização de procedimentos.
Permitem ainda, ganhos de eficácia da triagem e, fundamentalmente,
encurtamento do tempo do acionamento do meio de emergência médica.
Após a triagem da chamada para qualquer ocorrência, a decisão dos meios
de socorro a enviar é determinada pelo Plano de Resposta da Aplicação de
Triagem. São enviados meios quando exista uma situação de risco de vida ou
esteja em causa uma função vital da vítima, ou perda de membro.
Importa dar conta do contínuo processo de revisão dos fluxos de triagem
telefónica no atendimento das chamadas de emergência médica recebidas
nos CODU, cuja classificação foi já descrita no Capítulo III no ponto Evolução
da Atividade Core.

CODU Mar - Aconselhamento Médico a Situações de Emergência que se
Verifiquem a Bordo de Embarcações
O Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Mar (CODU Mar) tem também
por missão prestar aconselhamento médico a situações de emergência, o
eventual

acionamento

de

meios

de

evacuação

bem

como

o

encaminhamento hospitalar de situações de emergência que se verifiquem a
bordo de embarcações.
O CODU Mar é constituído por uma equipa de médicos que garantem apoio 24
horas por dia, 7 dias por semana, com a cooperação das estações Radionavais,
estações Costeiras, Centros Navais de Busca e Salvamento e com a Autoridade
Marítima Local (Capitanias de Portos). Esta equipa de médicos garante os
cuidados a prestar, procedimentos e terapêutica a administrar à vítima,
podendo também acionar a evacuação do doente, organizar o acolhimento
em terra, e encaminhá-lo para o serviço hospitalar adequado.
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A média diária de situações geridas pelo CODU Mar tem-se mantido estável,
com uma média diária de 0,2 chamadas recebidas.

CODU MAR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Total ano

92

89

89

100

72

66

77

76

79

Média dia

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Tabela 15 - Evolução da atividade do CODU MAR

CIAV - Centro de Informação Antivenenos
O CIAV é um centro médico nacional de informação toxicológica que presta
informações, a profissionais de saúde ou ao público em geral, referentes ao
diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica e prognóstico da
exposição em intoxicações agudas ou crónicas sobre todos os produtos
existentes, desde medicamentos a produtos de utilização doméstica ou
industrial, produtos naturais, plantas ou animais.
Fornece ainda esclarecimentos sobre efeitos secundários dos medicamentos,
substâncias cancerígenas, mutagénicas e teratogénicas. Tem disponíveis
médicos especializados, 24 horas por dia, que atendem consultas de médicos,
outros profissionais de saúde e do público em geral.
Ainda em termos de garantias de acesso aos serviços de saúde, saliente-se a
alteração verificada no que concerne ao contacto telefónico com o CIAV que,
em julho de 2019, passou a ser feito através de um número completamente
gratuito: 800 250 250.
A média diária de situações relacionadas com o CIAV tem-se mantido estável,
não se prevendo no triénio de 2020-2022 alterações significativas.

CIAV

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020 P 2021 P 2022

Total ano

32 322

33 114

31 622

29 522

30 445

30 076

28 596

29 338

31 122

Média dia

89

91

86

81

83

82

78

80

85

Tabela 16

Evolução da atividade do CIAV
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CAPIC - Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise
O CAPIC é um serviço direcionado para o atendimento das necessidades
psicossociais da população bem como para a prestação de apoio aos
intervenientes do SIEM.
Este serviço, é constituído por uma equipa de psicólogos clínicos, com formação
específica em intervenção psicológica em crise, emergências psicológicas e
intervenção psicossocial em catástrofe. O CAPIC garante, 24 horas por dia, o
apoio psicológico das chamadas telefónicas recebidas nos CODU que o
justifiquem e, através das Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de
Emergência (UMIPE), pode ser acionado para o local das ocorrências onde seja
necessária a sua presença, como é o caso das tentativas e risco de suicídio,
crises de ansiedade e ataques de pânico, violações/abuso sexual e
emergências psiquiátricas ou assistência a vítimas de sinistros ou a familiares
dessas vítimas e apoio a processos de luto nos contextos referidos.
Esta atividade tem sofrido um aumento significativo nos últimos anos, conforme
se pode observar na informação da tabela abaixo. Sendo espetável que o
triénio de 2020-2022 mantenha os mesmos níveis de atividade.

CAPIC
Chamadas

Ocorrências

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Total ano

14 869

16 219

18 384

15 689

20 951

20 104

18 117

19 813

20 804

Média dia

41

44

50

43

57

55

50

54

57

Total ano

9 123

9 584

8 777

6 588

7 833

6 995

4 601

7 749

7 953

Média dia

25

26

24

18

21

19

13

21

22

Tabela 17

Evolução da atividade do CAPIC

Apoio médico a eventos, altas individualidades e equipas táticas
O INEM também assegura outras atividades relacionadas com o planeamento
civil e proteção, prestando assistência médica em situações de exceção, a
eventos de alto risco, colaborando na elaboração dos planos de emergência
e na proteção à saúde de altas entidades:
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Situações

de

exceção, como

seja,

a

proteção

e

socorro

a

altas

individualidades: planeamento civil e prevenção, contribuindo, em articulação
com a DGS, para a definição e atualização das políticas de planeamento civil
de emergência na área da saúde
Eventos

de

alto

risco, colaborando

na

elaboração

dos

planos

de

emergência/catástrofe com a DGS, as ARS e a ANEPC, e orientar a atuação
coordenada dos agentes de saúde nas situações de catástrofe ou calamidade,
integrando a organização definida em planos de emergência/catástrofe, sem
prejuízo das atribuições de outras entidades
As equipas que asseguram esta atividade de proteção da saúde de altas
entidades (equipas VIP), são constituídas por um médico, um enfermeiro, dois
TEPH,

utilizando

uma

ambulância

e

uma viatura

ligeira, geralmente

descaracterizadas.
Nesta área, o INEM assegura a prestação imediata de assistência médica a
vítimas de acidente ou doença súbita durante visitas de estado e outros eventos
de âmbito político, desportivo, social ou religioso.
No triénio de 2020-2022, o INEM dará continuidade a esta atividade,
operacionalizando dispositivos de emergência médica, no âmbito de eventos
nomeadamente, Rally de Portugal, operação Fátima, semanas académicas,
simulacros, entre outros.
O INEM continuará ainda a assegurar a integração de equipas táticas em
operações policiais de risco, manifestações e incidentes táti co-policiais.

2.2.

Atividade operacional dos meios de emergência
médica

O transporte de doentes em situações de emergência está reservado ao INEM
bem como às entidades com as quais o Instituto celebre acordos com essa
finalidade, nomeadamente, as Unidades de Saúde, os Corpos de Bombeiros e
a Cruz Vermelha Portuguesa.

Página 97 de 220

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Para cumprimento das suas obrigações no âmbito do SIEM, o INEM tem à sua
disposição um conjunto diversificado de meios, que se destinam ao transporte
e estabilização de acidentados ou vítimas de doença súbita.
Helicópteros do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica
(SHEM).
Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER).
Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV).
Ambulâncias de Emergência Médica (AEM).
Motociclos de Emergência Médica (MEM).
Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades que são agentes de
proteção civil e ou elementos do SIEM:
Postos de Emergência Médica (PEM).
Postos Reserva (PR).
Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP).
Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).

Para além destes meios, o INEM tem ainda à sua disposição Ambulâncias de
Socorro de Bombeiros ou CVP a que os CODU recorrem, em regra por se
situarem mais próximas das ocorrências, apesar de não serem acionadas ao
abrigo de protocolos de cooperação com o INEM (NINEM).
São os CODU que fazem a gestão e coordenação destes meios utilizando os
meios de telecomunicações ao seu dispor, com critérios bem definidos, como,
por exemplo, a seleção com base na situação clínica das vítimas, sempre numa
perspetiva de prestar o socorro mais adequado no mais curto espaço de
tempo. Os CODU acionam os diferentes meios de socorro, prestam apoio
durante a prestação de socorro e, de acordo com as informações clínicas
recebidas das equipas no terreno, selecionam e preparam a receção hospitalar
dos diferentes doentes.
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Todos estes meios contribuem para o sucesso de toda a cadeia de cuidados de
emergência médica, e revela-se essencial a sua articulação, integração e
continuidade de cuidados, envolvendo técnicos de saúde com vários níveis de
diferenciação e formação adequadas na área da emergência médica,
nomeadamente, Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), Psicólogos,
Enfermeiros e Médicos.

Acionamento
de meios

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Total meios

652

651

656

654

658

659

667

679

696

Total ano
Média dia

1 133 737 1 195 647
3 106

Tabela 18

3 276

1 279 294
3 495

1 268 215 1 322 539
3 475

1 330 365 1 174 696

3 623

3 645

3 210

1 315 978 1 330 144
3 605

3 644

Evolução da atividade dos Meios de Emergência Médica

O INEM tem previsto nos seus planos anuais de implementação da rede de
meios de emergência médica, a abertura, e mais recentemente a renovação,
dos meios de socorro. O objetivo tem sido, no que respeita à implementação
de novos meios, dar continuidade à implementação e qualificação da rede de
emergência médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM
em todo o território de Portugal continental com especial atenção para a
melhoria da cobertura do socorro em zonas mais carenciadas, tendo como
requisito essencial a qualidade enquanto instrumento de melhoria continua. No
entanto, a sua efetivação tem estado dependente da disponibilização de
ambulância assim como da contratação de recursos humanos necessários,
nomeadamente de TEPH. Embora a resolução dos fatores assinalados não
dependa exclusivamente do INEM, o Instituto continua empenhado em garantir
a abertura de novos meios de emergência médica.
Acresce o reforço sazonal do dispositivo, para responder ao aumento de
ocorrências nomeadamente na região do algarve, nas épocas críticas de
Verão e fim de ano, que vai sendo determinado em função da casuística e das
zonas do país onde se justifica. No que respeita à renovação da frota, tem sido
possível desde 2017 proceder à renovação dos PEM e das VMER.
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Com exceção dos MEM, os restantes meios de emergência médica funcionam
24 sobre 24 horas, 365 dias por ano.
Nos capítulos seguintes será apresentada a evolução na implementação da
rede de meios assim como a sua atividade e respetiva previsão para o triénio
2020-2022. Nas previsões foram tidas em conta a implementação de novos
meios de emergência médica. no caso dos Postos Reserva a sua redução tendo
em conta a sua passagem a PEM.

Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM)
O SHEM é o elo mais diferenciado de resposta do SIEM e estão dedicados em
exclusivo à emergência médica, apresentando elevados níveis de prontidão,
representando uma referência no sistema de emergência médica nacional. A
suas missões são divididas em:
Missões Primárias: o helicóptero coloca uma equipa médica
altamente diferenciada e equipamento no local da ocorrência. Em
regra, as vítimas são helitransportadas. No entanto, podem ser
transportadas em Ambulância para o hospital mais adequado à sua
condição clínica, acompanhadas ou não pela equipa do helicóptero;
Missões Secundárias: o helicóptero transporta doentes críticos entre

transporte assenta no pressuposto de que a unidade de saúde de
origem assegura os cuidados de saúde necessários até à chegada da
equipa que realizará o transporte. Normalmente são doentes críticos
que necessitam de cuidados mais diferenciados (Cuidados Intensivos
ou intervenção de especialidade não disponível na US de origem).
Outras missões: transporte de órgãos/equipas de transplantação e
transporte

(pontual)

de

equipas

médicas

especializadas,

designadamente para situações de exceção (catástrofes e acidentes
graves).
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O SHEM integra uma equipa de pilotos (o comandante e um piloto) e equipa
médica (um médico e um enfermeiro), que se encontram ambas em presença
física permanente junto das aeronaves. Os médicos e os enfermeiros que
prestam serviço no SHEM têm formação específica, compreendendo um Curso
de Fisiologia de Voo e Segurança em Heliportos e um curso de Viatura Médica
de Emergência e Reanimação. Têm também experiência em Emergência Préhospitalar, em cuidados intensivos/abordagem do doente crítico.
O dispositivo de helicópteros ao serviço do INEM contou, entre outubro de 2012
e 2017, com a partilha dos meios aéreos entre os Ministérios da Saúde e da
Administração Interna, num modelo de funcionamento que assentava em
helicópteros dedicados (INEM), ou parcialmente dedicados (ANPC/EMA), à
emergência médica e ao transporte secundário de doentes críticos.
Em 2018, o SHEM foi reorganizado/otimizado, passando o dispositivo a dispor de
quatro helicópteros. A redução do dispositivo e a sua reorganização
geográfica, teve como grande objetivo a melhoria da capacidade de
resposta, tornando o SHEM mais eficiente. Deste modo, foi dado cumprimento
à Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2017, de 6 de junho, que autorizou
o INEM a adquirir os serviços de disponibilização, locação, manutenção e
operação de meios aéreos para a prossecução da sua missão, durante os anos
de 2018 a 2022, correspondente a um dispositivo de quatro helicópteros
dedicado em permanência e em exclusivo à emergência médica.
Atualmente, as localizações dos Helicópteros de Emergência Médica são as
seguintes:
Região Norte: Heliporto Municipal de Macedo de Cavaleiros
(Concelho de Macedo de Cavaleiros, Distrito de Bragança),
Região Centro: Aeródromo Municipal de Viseu (Concelho e Distrito de
Viseu),
Região Sul: Aeródromo Municipal de Évora (Concelho e Distrito de
Évora) e Heliporto Municipal de Loulé (Concelho de Loulé, Distrito de
Faro).
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No quadro abaixo apresenta-se a evolução do número de dispositivos e de
acionamentos dos Helicópteros, bem como a previsão para o triénio 2020-2022.

Atividade SHEM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Helicópteros

5 +1

5

5

4

4

4

4

4

4

Acionamentos ano

912

920

1 033

986

1 020

947

952

954

1 002

Média dia

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Média dia por helic.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Tabela 19

Evolução da atividade do SHEM

Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER)
As VMER são tripuladas por um médico e um enfermeiro, ambos com formação
específica (ministrada pelo INEM) em emergência médica, nomeadamente em
suporte avançado de vida e dispõem de equipamento adequado. As VMER
têm como objetivo a prestação de cuidados de saúde para a estabilização
pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de doentes
críticos, vítimas de acidente ou doença súbita, em situações de emergência.
Trata-se de um meio concebido para o transporte rápido de uma equipa
médica diretamente ao local onde se encontra o doente/sinistrado.
A rede VMER encontra-se estabilizada e implementada em todo o território de
Portugal continental, com 44 VMER em funcionamento:
14 na área de influência da Delegação Regional do Norte .
10 na área de influência da Delegação Regional do Centro.
20 na área de influência da Delegação Regional do Sul, das quais 17
na Região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e 3 na Região do
Algarve.

No que respeita à renovação das VMER, em 2016, foram atribuídas (renovadas)
20 VMER a Unidades Hospitalares do país. Em 2017, e em consequência do
Despacho n.º 3350/2017 de 20 de abril de 2017, foram renovadas mais 22 VMER.
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Em 2018, procedeu-se à entrega das últimas duas viaturas, tendo ficado
concluída a renovação total da frota destas viaturas.
Esclarece-se que o referido despacho, veio definir um novo modelo de
aquisição e gestão da frota VMER para responder à necessidade de aquisição
e substituição célere destes veículos, assegurando assim maior qualidade nos
serviços prestados aos(às) utentes, maior segurança dos profissionais e dos
utilizadores da via pública, e uma melhor gestão do parque VMER do INEM.
De acordo com este novo modelo de aquisição e gestão da frota VMER,
passam a ser as Unidades de Saúde a efetuar diretamente a aquisição das
viaturas. Cabe ao INEM subsidiar a compra e coordenar toda a atividade de
gestão e operação conjunta da VMER, e aos Serviços Partilhados do Ministério
da Saúde (SPMS) assegurar a tramitação dos procedimentos de aquisição,
centralizando o processo em nome dos hospitais.
As VMER apenas são acionadas para ocorrências prioritárias (P1), ou seja,
ocorrência que comporta risco imediato de vida e origina o envio imediato do
meio de emergência médica de nível Suporte Avançado de Vida e/ou Suporte
Imediato de Vida (considera uma vítima emergente que carece de intervenção
imediata).
No quadro abaixo apresenta-se a evolução do número de VMER e de
acionamentos bem como previsão para o triénio 2020-2022:

Atividade VMER

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de VMER

42

42

44

44

44

44

44

44

44

Acionamentos ano

95 855

91 535

96 096

90 156

93 993

95 633

85 822

93 920

93 929

Média dia

263

251

263

247

258

262

234

257

257

Média dia, por
VMER

6,3

6,0

6,0

5,6

5,9

6,0

5,3

5,8

5,8

Tabela 20

Evolução da atividade das VMER
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Importa referir a regulamentação da atividade das VMER com a publicação da
seguinte legislação:
Despacho n.º 1858/2016 de 5 de fevereiro, que veio determinar o
aumento do subsídio mensal fixo a atribuir pelo INEM por cada meio
VMER integrado.
Despacho n.º 5058-D/2016, de 13 de abril que vem regulamentar
atividade relativa ao transporte inter-hospitalar de doentes críticos.
Com a publicação deste diploma ficaram criadas as condições para
dar resposta integrada e efetiva, ao transporte inter-hospitalar de
doentes críticos, no âmbito dos serviços de emergência médica préhospitalar, apostando na eficiência e equidade dos serviços,
assegurando simultaneamente que a disponibilidade do meio VMER
não fique comprometida, envolvendo-se assim a participação dos
recursos humanos dos estabelecimentos hospitalares no transporte
inter-hospitalar de doentes críticos.

Assim, ficou definido que:
Sempre que clinicamente necessário, o estabelecimento hospitalar
deve disponibilizar uma equipa médica (médico e/ou enfermeiro) da
sua unidade para acompanhar o doente durante o transporte.
Em

situações

excecionais

devidamente

fundamentadas,

na

salvaguarda do superior interesse do(a) utente, e em que o recurso a
uma VMER não comprometa a assistência pré-hospitalar diferenciada,
designadamente por existirem alternativas na área, pode o transporte
ser efetuado por uma VMER, por decisão do médico do CODU.

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV)
As Ambulâncias SIV são tripuladas por um enfermeiro e um TEPH, o primeiro com
formação em suporte imediato de vida e o segundo com forma ção em
técnicas básicas de emergência e desfibrilhação automática externa,
dispondo de equipamento de suporte imediato de vida.
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As Ambulâncias SIV destinam-se a garantir cuidados de saúde diferenciados,
designadamente manobras de reanimação, até estar disponível uma equipa
com capacidade de prestação de Suporte Avançado de Vida.
A Rede de Ambulâncias SIV, ainda que não se encontre totalmente
estabilizada, contava a 30/06/2020 com 40 meios em funcionamento:
18 na área de influência da Delegação Regional do Norte.
9 na área de influência da Delegação Regional do Centro.
13 na área de influência da Delegação Regional do Sul, das quais:
9 na Região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.
4 na Região do Algarve.

Contribuiu para o aumento da rede de Ambulâncias SIV, a implementação, em
2019, de uma nova ambulância integrada no Serviço de Urgência Básica do
Centro de Saúde de São Pedro do Sul (Distrito de Viseu).
Das 40 SIV em funcionamento, 29 encontram-se integradas nos Serviços de
Urgência Básica.
Para o triénio 2020-2022, prevê-se o reforço desta rede com a implementação
de 6 novas Ambulâncias SIV.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução do número de meios e
acionamentos das Ambulâncias SIV e previsão para o triénio 2020-2022:

Atividade
Ambulâncias SIV

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de SIV

39

40

40

39

39

40

42

46

46

Acionamentos ano

33 508

35 877

37 794

34 826

35 597

36 367

31 246

36 710

37 010

Média dia

92

98

103

95

98

100

85

101

101

Média dia, por SIV

2,4

2,5

2,6

2,4

2,5

2,5

2,0

2,2

2,2

Tabela 21

Evolução da atividade das Ambulância SIV

Página 105 de 220

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Integração das VMER e das Ambulâncias SIV
O processo de integração, iniciado em 2011, dos meios de emergência préhospitalar

VMER e Ambulâncias SIV

nos Serviços de Urgência, veio potenciar

sinergias, possibilitando a gestão otimizada dos recursos, contribuindo,
inequivocamente, para a sustentabilidade desta importante rede de meios de
emergência médica. Com efeito, tendo em consideração a formação
específica agregada à experiência no socorro pré-hospitalar, a necessária
manutenção de competências técnicas de elevado grau de complexidade e
especificidade, a margem potencial de ganhos de eficiência de gestão, tanto
nos serviços de urgência como no pré-hospitalar, entendeu-se que os
profissionais de saúde dos meios INEM podiam constituir um importante
contributo na consolidação das equipas dos serviços de urgência, garantindo
uma capacidade de resposta acrescida e mais adequada às necessidades dos
doentes emergentes.
Foi neste contexto que em 2011, nos termos do Despacho n.º 14898/2011, de 3
de novembro, foram definidos os meios de emergência pré- hospitalar de
suporte avançado e imediato de vida do INEM, que atuam no âmbito do SIEM
(as VMER e as Ambulâncias SIV), e as bases gerais da sua integração na rede
de serviços de urgência, nomeadamente a integração das equipas de
profissionais de saúde dos meios do INEM, nos serviços de urgência das unidades
de saúde que integram estes meios, competindo àqueles serviços de urgência
garantir a sua operacionalidade permanente, coordenar as equipas de
profissionais e garantir os postos de trabalho das tripulações em integração com
a restante equipa do serviço de urgência.
Passados três anos da emissão daquele despacho, houve a necessidade de
definir regras que garantissem a operacionalidade permanente destes meios de
emergência pré-hospitalar, assegurando o seu regular funcionamento com a
garantia da qualidade dos cuidados de saúde prestados. Foi neste sentido que
em 2014 foi publicado o novo Despacho n.º 5561/2014 de 23 de abril, que
revogou o anterior Despacho 14898/2011, de 3 de novembro. O novo
despacho, tal como o anterior, regulamenta a atividade destes meios de
emergência pré-hospitalar, mas veio reforçar a operacionalidade dos referidos
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meios, vinculando a disponibilidade dos profissionais para assegurar essa mesma
operacionalidade das VMER e das Ambulâncias SIV.
Determina ainda a regulamentação desta atividade, pelo Despacho n.º
10319/2014, de 11 de agosto que as VMER e as Ambulâncias SIV devem existir
na rede articulada de serviços de emergência do Serviço Nacional de Saúde
consoante os seguintes níveis diferenciados:
Os serviços de urgência polivalente (SUP) e os serviços de urgências
médico-cirúrgicas (SUMC) devem integrar uma VMER. em que a
equipa, para além de assegurar a atividade pré-hospitalar, participa
na prestação de cuidados ao doente crítico no Serviço de Urgência
da Unidade de Saúde, podendo colaborar no seu transporte, nos
termos do disposto no Despacho nº 5561/2014, de 11 de abril, não
podendo ser posta em causa a operacionalidade do meio VMER, nem
haver

atraso

na

sua

ativação,

sendo

esta

da

exclusiva

responsabilidade do CODU do INEM;
Os serviços de urgência básica (SUB) devem integrar uma Ambulância
SIV. ativável apenas pelo CODU do INEM, em gestão integrada, cujo
elemento de enfermagem participa, além da atividade pré-hospitalar,
na prestação de cuidados no Serviço de Urgência e colabora no
transporte de doentes críticos.

Por último referir os Pontos de Rede de Urgência/Emergência que constam do
anexo ao Despacho n.º 13247/2015, de 20 de novembro (que revoga o
Despacho n.º 5414/2008, de 28 de fevereiro), retificado através da republicação
do Anexo que identifica os Pontos de Rede, na versão corrigida (Declaração de
retificação n.º 1032-A/2015, de 24 de novembro).
Cabe ao INEM proceder à planificação do transporte para e entre os Pontos da
Rede, bem como ao respetivo investimento, encontrando-se em análise as
eventuais alterações em função da definição e classificação dos serviços de
urgência que constituem os Pontos da Rede de Urgência/Emergência e os seus
níveis diferenciados.
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A 30/06/2020, todas as 44 VMER estavam integradas nos Serviços de Urgência
dos Hospitais.
Quanto às Ambulâncias SIV, das 40 existentes, 29 encontram-se integradas nos
Serviços de Urgência Básica e duas (SIV de Montalegre e SIV de Peniche) serão
integradas durante o triénio 2020-2022.
As restantes oito Ambulâncias (Gondomar, Arcos de Valdevez, Valença, Fafe,
Melgaço, Cantanhede-Mira e Avelar e Lisboa), não são integráveis por não se
encontrarem em SUB ou por encerramento dos mesmos (de acordo com

Em relação às Ambulâncias SIV não integráveis,
serão propostas outras soluções/alternativas de integração.
Para concretização do referido Despacho falta implementar seis Ambulâncias
SIV nos seguintes concelhos: Oliveira de Azeméis, Alcobaça, Alcácer do Sal,
Montemor-o-Novo, Algueirão Mem Martins e São João da Madeira
Quanto à SIV Monção, também por implementar, dado existirem duas SIV,
ainda que não integráveis, nas proximidades (Valença e Melgaço), não foi
planeada a sua abertura.

O transporte inter-hospitalar de doentes críticos
O transporte inter-hospitalar de doentes críticos (transporte secundário) é
aquele que é realizado entre Unidades de Saúde. Este transporte deve ser
assegurado através do SIEM garantindo-se assim um conjunto de ações
coordenadas, de âmbito inter-hospitalar, que resultam da intervenção ativa e
dinâmica dos vários componentes do SNS, possibilitando uma atuação rápida,
eficaz e com economia de meios, que melhor assegure a qualidade e
segurança do doente, atendendo igualmente ao modelo das urgências
centralizadas.
O Despacho n.º 5058-D/2016, de 13 de abril, veio regulamentar a atividade do
transporte inter-hospitalar de doentes críticos, criando as condições para uma
resposta integrada e efetiva ao transporte inter-hospitalar destes doentes, no
âmbito dos serviços de emergência médica pré-hospitalar, apostando na
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eficiência e equidade dos serviços, assegurando simultaneamente que a
disponibilidade das VMER não fica comprometida, envolvendo-se assim a
participação dos recursos humanos dos estabelecimentos hospitalares no
transporte inter-hospitalar de doentes críticos.

Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)
As AEM integram uma equipa de dois TEPH e têm como missão a deslocação
rápida de uma equipa de emergência médica pré-hospitalar ao local da
ocorrência, a estabilização clínica das vítimas de acidente ou de doença súbita
e das grávidas, e o transporte acompanhado para o serviço de urgência
adequado ao estado clínico, dispondo de equipamento diverso de avaliação,
reanimação e estabilização clínica.
A equipa de TEPH das AEM e dos MEM, estão habilitados com formação
adequada e homologada pelo INEM, que lhes atribui as competências
necessárias para a prestação de cuidados de emergência médica préhospitalar

e

outros

procedimentos,

atuando

na

dependência

e

no

cumprimento de algoritmos de decisão definidos pelo INEM sob supervisão do
médico coordenador do CODU.
A rede de AEM tem-se mantido, com exceção da redução entre 2011 e 2012,
associada à diminuição das sobreposições locais ineficientes de meios
semelhantes com o reforço da participação dos parceiros do SIEM (rede PEM).
O INEM conta com 56 AEM em funcionamento, 18 na região do Norte, 12 na
região do Centro e 26 na região do Sul, das quais 20 em Lisboa e 6 no Algarve.
Estava previsto o reforço com a abertura de novas AEM, não tendo sido, ainda,
possível a sua concretização por constrangimentos relacionados com
contratação de recursos humanos (TEPH) e aquisição de novas viaturas.
As AEM complementam a rede de meios de suporte avançado existente. Assim,
a sua distribuição geográfica responde às grandes necessidades de meios nos
principais centros urbanos e ao trabalho complementar que é necessário
estabelecer com as equipas das VMER. As AEM são sedeadas nas localidades
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com Serviços de Urgência Polivalente (SUP) e Serviços de Urgência MédicoCirúrgica (SUMC).
A 30/06/2020, o INEM dispunha de 56 AEM, das quais 18 na região Norte, 12 no
Centro e 26 na região Sul.
Dando cumprimento ao objetivo estratégico definido na Carta de Missão
relativo à implementação no terreno de uma rede nacional de veículos de
emergência, adaptada às características/necessidades das diferentes regiões
do País, está previsto, para o triénio 2020-2022, a implementação de 10 novas
AEM.
Torna-se fundamental dar continuidade ao alargamento da capacidade de
intervenção destes meios, mais numerosos e mais dispersos geograficamente,
que constituem, na maioria dos casos, o primeiro elo da cadeia de prestação
de cuidados de emergência médica.
Para tal é necessário dar continuidade ao programa formativo formal de
aquisição de novos e mais complexos conhecimentos e competências, de
forma a poderem melhor atuar em situações de risco de vida imediato, sob forte
tocolos de atuação devidamente validados
para o efeito.
De referir que o Despacho n.º 10109/2014, de 6 de agosto, estabelece que as
AEM devem ser implementadas nos grandes centros urbanos, com urgência
médico-cirúrgica e polivalente. Assim, o INEM continuará a reforçar os meios em
zonas onde tal se verifica como necessário pela elevada casuística existente e
com menor capacidade de resposta instalada.

Atividade AEM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de AEM

56

54

56

56

56

56

56

62

66

Acionamentos ano

174 397

167 323

171 899

161 424

151 771

139 970

124 598

138 204

140 561

Média dia

478

458

470

442

416

383

340

379

385

Média dia, por AEM

8,5

8,5

8,4

7,9

7,4

6,8

6,1

6,1

5,8

Tabela 22

Evolução da atividade das AEM
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Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP)
Estas ambulâncias prestam cuidados a prematuros, recém-nascidos em
situação de risco e crianças gravemente doentes (até aos 18 anos), permitindo
a sua estabilização clínica e o transporte acompanhado para as unidades de
saúde onde existam unidades de cuidados intensivos neonatais e/ou
pediátricas (ou especialidades ou valências não disponíveis no local de origem).
As Ambulâncias TIP são meios altamente diferenciados, cuja tripulação é
constituída por um médico, um enfermeiro e um TEPH. Estas ambulâncias
apenas realizam transportes secundários (entre hospitais), estando equipadas
com o material necessário à estabilização e transporte dos doentes.
O serviço TIP apresenta como principais objetivos:
Assegurar o transporte Inter-hospitalar Pediátrico de doentes críticos
através de um sistema organizado e cobrindo todo o território de
Portugal continental 24 horas por dia.
Potenciar sinergias com as Unidades de Saúde.
Prestar o serviço com recursos técnicos e humanos (equipas
especializadas) adequados à gravidade da situação.
Reduzir a morbilidade e mortalidade pediátrica.

As quatro

Ambulâncias TIP em funcionamento, estão integradas em

estabelecimentos do SNS com unidades de cuidados intensivos neonatais e/ou
pediátricos, nas seguintes localizações específicas:
Centro Hospitalar Universitário de S. João (ARS Norte);
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (ARS Centro).
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte/Hospital de S. Maria e
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central/Maternidade Dr. Alfredo
da Costa (ARS LVT);
Centro Hospitalar Universitário do Algarve (ARS Algarve).
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Atividade TIP

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de TIP

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Acionamentos ano

1 222

1 204

1 405

1 374

1 423

1 436

1 190

1 372

1 384

Média dia

3

3

4

4

4

4

3

4

4

Média dia, por TIP

0,8

0,8

1,0

0,9

1,0

1,0

0,8

0,9

0,9

Tabela 23

Evolução da atividade das TIP

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE)
O Subsistema de Intervenção Psicológica de Emergência (CAPIC), já referido
anteriormente, pode levar ao acionamento das UMIPE.
As UMIPE têm por missão intervir no local da ocorrência com vítimas e familiares
em situações psicologicamente traumatizantes, como acidentes de viação e
outros, mortes inesperadas ou traumáticas, abuso ou violação física ou sexual,
em emergências psicológicas e psiquiátricas, com necessidade de negociar
aceitação de ajuda, e em situações que envolvam crianças ou outros
dependentes, entre outras.
A UMIPE é constituída por uma equipa de TEPH e psicólogo com formação
específica em intervenção psicológica em crise, homologada pelo INEM.
As UMIPE estão estabilizadas, com quatro meios em funcionamento, uma na
Região Norte (Porto), uma na Região Centro (Coimbra) e duas na Região Sul
(Lisboa e Faro).

Atividade UMIPE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de UMIPE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Acionamentos ano

554

581

539

358

757

603

369

670

731

Média dia

1,5

1,6

1,5

1,0

2,1

1,7

1,0

1,8

2,0

Média dia, por UMIPE

0,4

0,4

0,4

0,2

0,5

0,4

0,3

0,5

0,5

Tabela 24

Evolução da atividade das UMIPE
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Motociclos de Emergência Médica (MEM)
Os MEM, tripulados por um TEPH, são um meio ágil vocacionado para o trânsito
citadino e têm como missão a deslocação rápida ao local da ocorrência, com
vista à avaliação e estabilização clínica inicial das vítimas de acidente ou de
doença súbita e das grávidas, e eventual preparação para o transporte. O MEM
auxilia ainda outras equipas e procede à triagem primária em situações
excecionais.
A equipa de TEPH das AEM e dos MEM, estão habilitados com formação
adequada e homologada pelo INEM, que lhes atribui as competências
necessárias para a prestação de cuidados de emergência médica préhospitalar

e

outros

procedimentos,

atuando

na

dependência

e

no

cumprimento de algoritmos de decisão definidos pelo INEM sob supervisão do
médico coordenador do CODU.
Este veículo transporta um aparelho de Desfibrilhação Automática Externa
(DAE), oxigénio, adjuvantes da via aérea e ventilação, equipamento para
avaliação de sinais vitais e glicemia capilar e outros materiais de SBV.
A rede do MEM, têm-se igualmente mantido, dispondo atualmente de nove
Motociclos em funcionamento, 3 na região do Norte, 1 na região do Centro e 5
na região do Sul, dos quais quatro na região de Lisboa e um na região do
Algarve.
Estava proposto o reforço com a abertura de novos MEM, não tendo sido,
ainda, possível a sua concretização pelos motivos já referidos.
Os MEM são sedeados nas localidades com SUP e SUMC, cuja demografia,
acessibilidade e nível de ocorrências, assim o justifiquem.
A 31 de dezembro de 2019, o INEM tinha em funcionamento 9 MEM, das quais 3
na região Norte, 1 no Centro e 5 na Região Sul).
Prevê-se até ao final do triénio 2020-2022, a implementação de mais 5 novas
MEM.
Este tipo de Meio demonstrou, inequivocamente, ao longo destes anos constituir
uma mais-valia com excelente custo-efetividade, nomeadamente nos grandes
centros urbanos mais densamente povoados.
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Atividade MEM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de MEM

8

8

8

8

9

9

9

10

14

Acionamentos ano

9 219

7 546

7 106

7 002

6 383

6 105

4 459

5 311

6 136

Média dia

25

21

19

19

17

17

12

15

17

Média dia, por MEM

3,2

2,6

2,4

2,4

1,9

1,9

1,4

1,5

1,2

Tabela 25

Evolução da atividade dos MEM

Postos de Emergência Médica e Postos Reserva
As Ambulâncias de Socorro têm por missão assegurar a deslocação rápida de
uma tripulação com formação em técnicas de emergência médica no mínimo
tempo possível, em complementaridade e articulação com os outros meios de
emergência médica pré-hospitalar, e o eventual transporte para a unidade de
saúde mais adequada ao estado clínico da vítima.
As ambulâncias de socorro estão sedeadas em Postos de Emergência Médica
(PEM) e Postos Reserva (RES) e são regulados e financiados nos termos definidos
por acordo entre o INEM, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil (ANEPC) e representantes das entidades que são parceiros do SIEM, por
acordo homologado pelos Ministérios da tutela.
As equipas dos PEM e RES são constituídas por elementos pertencentes à
proteção civil e/ou por elementos do SIEM que têm formação específica em
técnicas de emergência pré-hospitalar, definida e certificada pelo INEM.
Esta tipologia de meio, que constitui um segundo nível de recurso a ambulâncias
do SIEM, complementando a rede de ambulâncias de socorro, difere dos PEM
na medida em que a Ambulância pertence aos Corpos de Bombeiros ou
Delegações da CVP.
Todos os Postos PEM dispõem, atualmente, de capacidade de Desfibrilhação
Automática Externa.
Os Postos Reserva disponibilizam e mantêm operacional, diariamente, uma
ambulância SBV, aos quais o INEM procede ao pagamento de um prémio de
saída variável consoante a área de intervenção, a unidade de saúde de
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evacuação e o serviço ser prestado com ou sem Tripulante de Ambulância de
Socorro.
A redução do número de Postos Reserva, na maioria dos casos, está associada
ao facto de alguns destes meios passarem a PEM.
A 31 de dezembro de 2016, o INEM dispunha de:
300 Ambulâncias de Socorro, sedeados em Postos de Emergência
Médica (PEM), 103 no Norte 80 no centro e 117 no Sul.
155 Ambulâncias de Socorro, sedeados em Postos Reserva, 62 no Norte
42 no centro e 51 no Sul.

Recorde-se o Despacho n.º 10109/2014, de 6 de agosto, que define como meios
de emergência médica pré-hospitalar, as Ambulâncias de Socorro sedeadas
em Postos de Emergência Médica e Postos Reserva operados por entidades
agentes de proteção civil e ou por elementos do SIEM. O referido Despacho,
determina, ainda, que os PEM devem ser sedeados em todos os concelhos de
Portugal continental.
Os PEM estão em funcionamento nos 278, concelhos de Portugal continental
(de referir que existem concelhos com mais de um PEM). Dando continuidade
ao aumento da capacidade de atuação deste importante elo da cadeia, para
o triénio 2020-2022, está previsto a implementação de 20 novos PEM.
Os critérios subjacentes à constituição dos PEM têm em linha de conta o referido
Despacho, a população residente em cada concelho (Censos 2011) bem como
os meios já disponíveis na região e sua casuística.
De referir que este reforço da rede de Ambulâncias de Socorro poderá associarse em simultâneo a eventuais deslocalizações/encerramentos de meios SBV
próprios do INEM (AEM). Caso se verifique permitirá obter ganhos de eficiência,
traduzindo-se num alargamento efetivo da cobertura total nacional com
ambulâncias (próprias e PEM).
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Atividade PEM

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de PEM

275

300

300

305

332

351

367

377

387

Acionamentos ano

618 179

688 022

752 420

752 521

839 432

878 319

781 411

895 372

906 587

Média dia

1694

1885

2056

2062

2300

2406

2135

2453

2484

Média dia, por PEM

6,2

6,3

6,9

6,8

6,9

6,9

5,8

6,8

6,7

Tabela 26

Evolução da atividade dos PEM

Atividade RES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de RES

180

157

155

147

135

123

125

130

131

Acionamentos ano

175 430

171 239

176 555

173 621

148 809

129 189

108 257

109 962

117 260

Média dia

481

469

482

476

408

354

296

301

321

Média dia, por RES

2,7

3,0

3,1

3,2

3,0

2,9

2,4

2,3

2,5

Tabela 27

3.

Evolução da atividade das RES

Outras atividades
3.1.

Processos Assistenciais (Vias Verdes)

As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da
acessibilidade dos(as) doentes na fase aguda das doenças, aos cuidados
médicos mais adequados, proporcionando um diagnóstico e tratamento mais
céleres eficazes. O INEM tem tido como objetivo adotar estas estratégias
essenciais não só para melhorar as acessibilidades como para permitir os
tratamentos mais eficazes, dado que o fator tempo, entre o início de sintomas
e o diagnóstico/tratamento, é fundamental para a redução de mortalidade e
das sequelas.
As Vias Verdes atuam numa abordagem de encaminhamento e tratamento
mais adequado, planeado e expedito, nas fases pré, intra e inter-hospitalares,
de situações clínicas frequentes e/ou grave que, importa serem especialmente
valorizadas pela sua importância para a saúde das populações e pela relação
direta (inversa) existente

entre

tempo decorrido desde

o início dos

sintomas/problemas e prognóstico.
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Na vertente AVC
A Via Verde do Acidente Vascular Cerebral do INEM, tem por objetivo orientar
os(as) doentes com sinais e sintomas de AVC para o hospital adequado onde o
diagnóstico será confirmado e o tratamento efetuado.
Durante o ano de 2019, o INEM manteve o objetivo melhorar o acesso dos(as)
doentes com AVC, participando no transporte inter-hospitalar, nomeadamente
através das equipas das VMER e/ou das Ambulâncias SIV, no seu modelo
integrado no SU.
A coordenação da decisão sobre a referenciação primária e secundária de
todos os(as) doentes urgentes e/ou emergentes na rede nacional de Serviços
de Urgência e ou Cuidados Intensivos, em particular a referenciação das Vias
Verdes, é uma atribuição do CODU.
Esta atividade é avaliada sistematicamente através da monitorização do
número de doentes encaminhados para Unidades de AVC, através da "Via
Verde".
Para o triénio de 2020-2022, e com o objetivo melhorar o acesso dos doentes
com AVC, o INEM continuará a participar na orientação adequada destes
doentes, incrementando a sua participação no transporte inter-hospitalar,
nomeadamente através das equipas das VMER e/ou das Ambulâncias SIV, no
seu modelo integrado no SU.

Doentes inseridos
na VV AVC

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Total ano

2 920

3 114

3 366

3 136

3 496

4 529

2 318

3 015

3 088

Média dia

8,0

8,5

9,2

8,6

9,6

12,4

6,3

8,3

8,5

Tabela 28

Evolução da atividade da VV AVC

Na vertente Coronária
A Via Verde Coronária pressupõe a identificação precoce de situações de
enfarte agudo do miocárdio e o seu transporte célere até à unidade de Saúde
com capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão arterial.
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O INEM tem hoje capacidade de diagnóstico clínico e eletrocardiográfico
destas situações em todos os seus meios VMER e SIV, com possibilidade de envio
informático desses dados para as Unidades de Saúde definidas como Centros
Coronários
Durante o ano de 2019, foi mantido o objetivo de melhorar o acesso dos(as)
doentes com enfarte agudo do miocárdio com supra desnivelamento do
segmento ST (EAMST) à Angioplastia Primária, continuando o INEM a promover
a melhoria da articulação entre o pré-hospitalar e os Centros Coronários, no
sentido de aumentar a eficácia desta Via Verde e, dessa forma, o número de
doentes com enfarte agudo submetidos a desobstrução mecânica primária.
Da mesma forma que continuou a incrementar a sua participação no
transporte inter-hospitalar destes(as) doentes, nomeadamente através das
equipas das VMER e/ou das Ambulâncias SIV, no seu modelo integrado no
Serviço de Urgência.
Esta atividade é avaliada sistematicamente através da monitorização do
número de doentes com EAMST, admitidos através da "Via Verde".
Para o triénio de 2020-2022, e com o objetivo de melhorar o acesso dos doentes
com enfarte agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST
(EAMST) à Angioplastia Primária, o INEM irá continuar a promover a melhoria da
articulação entre o pré-hospitalar e os centros Coronários, no sentido de
aumentar a eficácia desta Via Verde e, dessa forma, o número de doentes com
enfarte agudo do miocárdio submetidos a desobstrução mecânica primária.
Irá também continuar a incrementar a sua participação no transporte interhospitalar destes doentes, nomeadamente através das equipas das VMER e/ou
das Ambulâncias SIV, no seu modelo integrado no SU.

Doentes inseridos
na VV Coronária

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Total ano

820

853

719

682

731

676

343

687

684

Média dia

2,2

2,3

2,0

1,9

2,0

1,9

0,9

1,9

1,9

Tabela 29

Evolução da atividade da VV Coronária
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Na vertente do Trauma
À semelhança do que já sucede com as Vias Verdes do AVC e Coronária, a Via
Verde do Trauma define os procedimentos a seguir no encaminhamento das
vítimas de acidentes para as urgências dos hospitais mais apropriados. Este
procedimento nasce da necessidade reconhecida de melhorar a resposta dos
hospitais às vítimas de acidentes, através da identificação precoce de sinais de
alarme, do conhecimento dos mecanismos de pedido de ajuda, da
sistematização das primeiras atitudes de socorro e na definição do
encaminhamento para a instituição mais adequada e com melhores condições
de tratamento definitivo.
Durante o ano de 2016, e de acordo com a revisão da rede de Serviços de
Urgência, o INEM continuou a definir, com os Centros de Trauma constituídos
para o efeito, protocolos de referenciação de doentes traumatizados graves,
no sentido de fazer bypass a pontos da rede de Serviços de Urgência que não
sejam os mais adequados para determinados doentes, fazendo chegar o(a)
doente certo ao local certo, no mais curto espaço de tempo possível (conceito
8977/2017, de 11 de outubro, que define a Comissão Nacional de Trauma e
respetivos objetivos, concretizando a multidisciplinaridade da estratégia
nacional relacionada com o trauma.
Para o triénio de 2020-2022, e de acordo com a revisão da rede de SU, o INEM
irá continuar a definir, com os Centros de Trauma que venham a ser constituídos
para o efeito, protocolos de referenciação de doentes traumatizados graves,
no sentido de fazer bypass a pontos da rede de SU que não sejam os mais
adequados para determinados doentes, fazendo chegar o doente certo ao
local certo, no mais curto espaço de tempo possível (conceito de Via Verde).

Na vertente da Sépsis Grave
A Via Verde da Sépsis visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do
SNS, um protocolo de identificação rápida e início imediato de medidas
terapêuticas a todos os(as) doentes com Sépsis grave.
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De acordo com a Circular Normativa n.º 01/DQS/DQCO, da DGS, de 6 de

permite, não só diminuir a morbilidade e a mortalidade associadas a esta
patologia, mas, também, uma redução substancial dos custos para as
instituições. Uma implementação alargada destes protocolos terapêuticos
representa um meio potencial para a melhoria da utilização dos recursos
existentes, com contenção simultânea dos custos. Atualmente, porque é
cientificamente aceite que uma intervenção precoce e adequada, tanto em
termos de antibioterapia como de suporte hemodinâmico, pode melhorar
significativamente o prognóstico dos(as) doentes com Sépsis grave e choque
séptico, é imperativa a implementação de mecanismos organizacionais que
permitam a sua rápida identificação e instituição atempada de terapêutica

Em 2013 foi implementada a Via Verde da Sépsis no âmbito Pré-hospitalar em
Bragança, Mirandela, Mogadouro, Foz Côa, Gondomar e Fafe. Em 2016, o INEM
deu continuidade às atividades necessárias conducentes à implementação de
um plano de melhoria da Via Verde, que incluirá a Via Verde da Sépsis no
contexto extra-hospitalar, de forma a identificar mais precocemente doentes
com Sépsis grave e proceder à sua estabilização inicial e encaminhamento
para os centros de tratamento de Sépsis grave, criados ao abrigo da referida
norma da DGS.
Em 2017 e 2018 o INEM deu contributos para a revisão da Norma da Via Verde
Sépsis, contemplando a possibilidade de oferecer maior cobertura na
operacionalização desta Via Verde, no caso, a extensão de procedimentos às
ambulâncias SIV. Estando prevista para 2020 uma atualização da referida
norma.
Para triénio de 2020-2022, o INEM tem prevista a implementação de um plano
de melhoria da Via Verde, que incluirá a Via Verde da Sépsis no contexto extrahospitalar, de forma a identificar mais precocemente doentes com Sépsis grave
e proceder à sua estabilização inicial e encaminhamento para os centros de
tratamento de Sépsis grave, criados ao abrigo da referida norma da DGS.
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3.2.

Plano Nacional
Externa

de

Desfibrilhação

Automática

O INEM tem vindo a contribuir para a melhoria da taxa de sobrevivência de
pessoas que sofrem episódios de morte súbita de causa cardíaca reforçando o
Programa Nacional (PN) de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) quer no
âmbito do SIEM, quer em espaços de acesso ao público.
A atividade desenvolvida no âmbito da expansão do PNDAE vai ao encontro
da missão do INEM - garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a
pronta e correta prestação de cuidados de saúde na área da emergência
médica pré-hospitalar, e encontra-se evidenciada nos quadros seguintes, que
apresentam os indicadores relativos ao PNDAE e à utilização de DAE.
De salientar o número de utilizações de DAE e, dessas utilizações, o número de
choques recomendados, o que é demonstrativo de um número potencial muito
significativo de vidas salvas.
O aumento do número de utilizações de DAE fica a dever-se, por um lado, ao
aumento do número de programas de DAE licenciados e ao número de novos
meios de emergência médica (no caso, PEM) e, por outro lado, a novos DAE
pertencentes aos CB, cuja monitorização relativa à utilização do DAE é
realizada pelo INEM.
Para o próximo triénio 2020-2022, pretende-se dar continuidade à utilização
deste dispositivo, ampliando a rede de DAE em Portugal e continuando a
apostar na formação, melhorando desta forma a capacidade de resposta do
sistema e a probabilidade teórica de sobrevivência.

Utilização DAE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020 P 2021 P 2022

Número de utilizações

5 179

7 093

6 144

5 981

6 138

7 972

8 688

9 684

10 679

Casos com choque
recomendado

547

483

483

584

540

736

772

848

924

Tabela 30

Evolução da utilização DAE
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DAE
Espaços Públicos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Programas Licenciados

104

111

249

177

403

626

407

750

800

Equipamentos de DAE

394

206

272

344

420

681

443

816

870

Espaços Públicos com
DAE

368

205

252

307

374

549

357

658

702

Operacionais de DAE

2 711

1 859

2 158

2 514

3 245

5 137

3 339

6 155

6 565

Tabela 31

Evolução do DAE (Espaços Públicos)

Expansão do PNDAE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

DAE em meios INEM

151

154

154

154

158

158

162

169

179

474

542

616

678

831

967

971

976

983

787

987

739

1 449

3 138

7 237

7 267

7 304

7 357

DAE em ambulâncias
(Bombeiros e CVP)
Operacionais formados
(BV e CVP)

Tabela 32

Evolução do Programa Nacional de DAE

Referir por último, a necessidade de rever legislação que regula o Programa de
Desfibrilhação Automática Externa (DAE) (Decreto-Lei n.º 188, de 12 de agosto,
na sua redação atual).

3.3.

Planeamento, coordenação e acreditação da
formação em emergência médica

Em 2021 e 2022 a estratégia da formação tentará responder aos novos desafios
que a pandemia da Covid-19 envolve, procurando ainda assim dar
continuidade à otimização e ampliação da rede de formação em emergência
médica. Desta forma, é possível assegurar o crescimento exponencial do
número de cidadãos(ãs) com competência em Suporte Básico de Vida (SBV)
ou Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV/DAE), bem
como dotar os profissionais de saúde com as competências necessárias ao
tratamento do doente crítico. Pretende-se, igualmente, incrementar o número
de profissionais habilitados na área da formação, quer internamente, quer
externamente, aumentando o número de entidades acreditadas em formação
na área da emergência médica.
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No âmbito da formação em Suporte Básico de Vida/ Suporte Básico de Vida e
Desfibrilhação Automática Externa (SBV/SBV-DAE) é de realçar o protocolo
celebrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que visa a
formação de alunos do 3º ciclo do ensino secundário, ao qual se espera dar
sequência ao longo de 2021, cujo arranque teve de ser interrompido em 2020,
devido à situação epidemiológica.
Durante os próximos anos perspetiva-se manter a revisão dos vários produtos
pedagógicos do INEM, adaptando-os ao estado-da-arte. Com base na
experiência adquirida ao longo de anos de formação, constitui um objetivo
reformular conteúdos, formatos de cursos e manuais de formação, e
desenvolver novos materiais pedagógicos com uma forte aposta em recursos
tecnológicos, Assim, pretende-se continuar a explorar e desenvolver a
Plataforma Moodle (e-Learning), que em 2020, em pleno contexto pandémico
e em grande parte durante o período de confinamento, permitiu formar cerca
Covid-19
do controlo de infeção

Precauções básicas

cisiva para a diminuição da

propagação da doença.
Deste modo, numa perspetiva de adaptação a novas realidades, pretende-se

de qualidade na área da formação em emergência médica.
A qualidade mantém-se como uma importante aposta na área da formação
em 2021/2022. Ao longo do ano serão realizadas auditorias aos cursos de
formação ministrados pelo INEM e pelas entidades acreditadas, com o objetivo
de identificar potenciais áreas de melhoria e garantir a uniformização da
qualidade da formação INEM, onde quer que seja ministrada.
O Plano de Formação em Emergência Médica para 2021/2022 contempla as
ações de formação necessárias para atingir os objetivos estratégicos do INEM e
teve como premissas:
Garantir a operacionalidade dos meios de Emergência Médica Préhospitalar do INEM em funcionamento;
Garantir a formação dos elementos necessários ao funcionamento
dos CODU do CIAV e do CAPIC/UMIPE;
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Garantir a formação dos operacionais necessários ao alargamento
da rede de meios de Emergência Médica Pré-Hospitalar do INEM, de
acordo com os planos aprovados;
Garantir a formação dos elementos admitidos por processos
concursais, no âmbito das várias valências, designadamente
enfermeiros, médicos e técnicos de emergência pré-hospitalar;
Apoiar os processos de formação contínua dos operacionais do
INEM;
Garantir a formação necessária de transição para os Técnicos de
Emergência Pré-Hospitalar;
Apoiar a formação de elementos de outras entidades essenciais ao
funcionamento do SIEM;
Realizar as Recertificações necessárias, incluindo a recertificação em
condução;
Recertificar os TEPH com funções de operadores do CODU;
Recertificar os médicos com funções de médicos reguladores do
CODU;
Prosseguir com a recertificação dos enfermeiros das ambulâncias SIV;
Iniciar a recertificação dos operacionais das Viaturas Médicas de
Emergência e Reanimação;
Realizar as ações de formação necessárias para proceder à
acreditação dos centros de formação de unidades de saúde do
Serviço Nacional de Saúde;
Realizar ações necessárias para formar os formadores de entidades
externas acreditadas ou em processo de acreditação;
Garantir a formação dos formadores necessários para que as
respetivas Bolsas de Formadores possam suportar adequadamente a
atividade formativa do INEM;
Realizar as ações de formação necessárias à concretização de um
projeto SBV/DAE Escola INEM;
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a capacitação do cidadão;
Promover a formação dos operacionais do Sistema Integrado de
Emergência Médica, através

de

ações

de

curta

duração,

recorrendo às tecnologias de informação;
Promover a capacitação do cidadão através de ações de curta
duração, de forma a aumentar a literacia em saúde, recorrendo às
tecnologias de informação.

O Plano de formação para o triénio 2020-2022, prevê os seguintes produtos
pedagógicos:
Curso Avançado de Psicologia em Emergência (CAPE).
Fisiologia de Voo e Segurança em Helitransporte (FVSH).
Formação de Formadores (FF): FF Nível III, FF Nível V e FF SBV-DAE.
Formação de Formadores SBV/DAE para professores.
Formação de TEPH e Formação de Transição TEPH.
SAV Pediátrico e SAV Adulto (Médicos CODU, Enfermeiros SIV e
operacionais VMER).
Coordenação Médica do CODU.
Centro de Informação Antivenenos (CIAV).
Curso Inicial para Operacionais de Equipas Médicas de Emergência
(EMT).
Curso VMER [Emergências Médica/Emergências Pediátricas e
Obstétricas/Emergências de Trauma/Módulo de Transporte Doente
Crítico + Situação Exceção].
Curso

SIV

[Emergências

Médicas/Emergências

Pediátricas

e

Obstétricas/Emergências de Trauma/Módulo de Transporte Doente
Crítico + Situação Exceção] e Recertificação SIV.
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Tripulante

de Ambulância de

Socorro (TAS) [Abordagem

e

Reanimação/Emergências Pediátricas e Obstétricas/Emergências
Médicas/Emergências de Trauma] e Recertificação TAS.
Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa para
professores.
Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa.
Técnicas Básicas de Emergência.

Para além destas ações, estão previstas ações de formação em e-learning, com
recurso às plataformas digitais, destinadas ao cidadão e que abranjam temas

No que respeita à formação em condução, estão previstos os seguintes produtos
pedagógicos:
Pré-seleção Condução Base.
Condução de Ambulância e Recertificação de Condução de
Ambulância.
Condução VMER.
Condução MEM.

Acresce ainda, a continuidade das ações de Mass Training,
Tal como em anos anteriores, prevê-se que parte desta verba venha a ser
financiada ao abrigo do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
(POISE), no âmbito da formação de profissionais de saúde.
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A tabela seguinte apresenta a evolução das ações de formação em
Emergência Médica e em Condução, realizadas nos últimos dois triénios e as
previstas para o triénio 2020-2022.

Ações EM + Ações
Condução

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

Número de ações

295

266

486

658

648

647

600

660

726

Tabela 33

Evolução das ações de formação em Emergência Médica

A tabela seguinte apresenta a evolução das entidades acreditadas nos últimos
dois triénios e as previstas para o triénio 2020-2022.

Entidades acreditadas

2014

2015

2016

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

N.º de EA
(valores acumulados)

50

61

65

77

90

109

125

140

155

Tabela 34

3.4.

Evolução das entidades acreditadas

Regulação do transporte de doentes

Compete ao INEM a regulação do transporte de doentes, nos termos
conjugados da orgânica do instituto e da regulamentação da respetiva
atividade, nomeadamente:
Proceder à certificação dos veículos utilizados;
Definir e publicar programas e conteúdos de formação exigidos aos
tripulantes de ambulância e Veículos Dedicados ao Transporte de
Doentes (VDTD);
Definir o equipamento mínimo de cada tipo de veículo e proceder à
fiscalização da atividade de transporte de doentes;
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O Gabinete de Logística e Operações (GLO) na regulação do transporte de
doentes as seguintes responsabilidades:
Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de
transporte de doentes, incluindo os dos respetivos veículos, e proceder
ao licenciamento desta atividade e dos veículos a ela afetos;
Divulgar informação sobre os requisitos das viaturas, equipamentos e
instalações do INEM e realizar auditorias de acompanhamento do
cumprimento das normas e regulamentos na matéria;
Proceder às necessárias vistorias de conformidade das viaturas e
equipamento de transporte de doentes urgentes/ emergentes e
conceder a respetiva certificação;
Fiscalizar a atividade de transporte de doentes, sem prejuízo da
competência sancionatória atribuída a outros organismos.

No triénio 2020-2022 o INEM pretende mantém e reforçar as atividades de
regulação do transporte de doentes.

Atividades

2017

2018

2019

P 2020

P 2021

P 2022

12

7

4

7

8

7

5

11

26

12

3

5

6

5

8

8

7

7

23

16

30

26

75

94

776

788

2009

3239

2609

2819

650

700

1439

2320

1869

2019

Operações de Fiscalização

8

8

4

6

18

24

Autos de Fiscalização (AF) elaborados

36

32

13

24

72

96

Processos de Fiscalização (FI)

184

266

344

250

333

394

Número de alvarás de entidades
transportadoras de doentes emitidos
Número de revalidações de alvarás
emitidas
Número de alvarás solicitados
Número de Auditorias a entidades de
transporte de doentes
Número
de
processos
de
concessão/revalidação de certificado
de vistoria
Número de certificados de vistoria
emitidos

Tabela 35

Evolução da Atividade de Transporte de Doentes
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3.5.

Situações de Exceção

As situações de exceção (acidentes multivítimas, catástrofes e calamidades)
são, por definição, situações inopinadas que surgem de forma súbita,
inesperada, potencialmente geradoras de um elevado número de vítimas,
exigindo uma resposta imediata com o envolvimento de recursos humanos e
materiais em larga escala e colocando uma elevada pressão sobre os serviços
de saúde.
A Avaliação Nacional de Risco da ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência
e Prot
perigos de génese natural, tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar o território
nacional, tendo em consideração, para os riscos aplicáveis, o impacto das
alterações climáticas e os cenários daí decorrentes, com indicação das

constata-se que, conjugando o grau de probabilidade/grau de gravidade, os
acidentes com maior probabilidade de ocorrência e de maior gravidade são
os acidentes de transporte (ex.: rodoviários, ferroviários), os incêndios rurais e os
relacionados com alterações climáticas (ex.: ondas de calor, secas,

Nas últimas décadas tem de facto vindo a constatar-se o aumento progressivo
do número e gravidade de incêndios rurais (exemplo disso são os incêndios de
2017) e da maior frequência de ocorrência de alguns fenómenos climatéricos
extremos (ondas de calor, tornados, inundações).
Apesar de não existir histórico recente em Portugal, não se pode excluir a
probabilidade da ocorrência de fenómenos de grande intensidade, sísmicos ou
de outra natureza, que poderão afetar profundamente a sociedade. Num
passado recente foram vários os eventos de elevada magnitude que ocorreram
noutras partes do mundo, como o sismo no Haiti (2010), no Nepal (2015) e o
furacão Idaí em Moçambique (2019), que provocaram um elevado número de
mortes e feridos.
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Estando o INEM na primeira linha de resposta no socorro às vítimas, tem vindo a
ser feito um importante esforço no sentido de dotar o Instituto dos recursos
necessários, humanos, materiais e organizacionais, por forma a adequar a
capacidade de resposta a esta realidade, não só em termos nacionais, mas
igualmente em resposta a pedidos de ajuda de outros países.
Nesta perspetiva o INEM, através da equipa EMT (Emergency Medical Team),
certificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), participou já em alguns
destes cenários, num contexto de ajuda de emergência.
Acresce ainda, nos últimos anos, o surgimento de novas ameaças de Saúde

seguiram, como o Ébola, M ersCov, Zika, assim como o recente SARS-CoV-2, que
levou à declaração de pandemia pela OMS em março deste ano, todos eles
bem demonstrativos da dimensão, exigência e diversidade de situações com
que a saúde em geral e o INEM em particular, têm sido confrontados.
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Cap. VI

Parcerias e Protocolos de Colaboração

O INEM tem procurado constituir uma sólida, alargada e abrangente rede de
parceiros para colaborações diversas, quer a nível nacional, quer a nível
internacional,

procurando

obter

ganhos

de

sinergias

existentes,

de

especialização e/ou de complementaridade. Estas parcerias são formalizadas
mediante a assinatura de protocolos com as entidades no sentido de melhorar
a eficiência e a acessibilidade e, ainda, na garantia da sustentabilidade
financeira do INEM.
A destacar a cooperação internacional fortalecendo o relacionamento de
natureza bilateral ou multilateral
No triénio de 2020-2022, para além de manter as parcerias já formalizadas e em
vigor (seguem-se identificadas as mais expressivas), o INEM prevê estabelecer
novas parcerias. Será dada especial atenção a novas parcerias com
associações da sociedade civil que possam contribuir para o desenvolvimento
de processos formativos e que proporcionem troca de experiências e
fortaleçam uma cultura de relações colaborativas.

1.

Protocolos de Colaboração

Para o triénio 2020-2022, para além de manter as parcerias já formalizadas e em
vigor, o INEM prevê estabelecer novas ou dinamizar parcerias já existentes, onde
se destacam:
Parcerias com faculdades para estágios formativos integrados em
licenciaturas e mestrados;
Protocolos para utilização de instalações para basear meios de
emergência do INEM;
Protocolo de colaboração com o Exército Português para áreas como
a formação em emergência médica, utilização de infraestruturas,
gestão do medicamento e dispositivos médicos, psicologia clínica,
hospital campanha e cenários de risco biológico;
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Protocolo de cooperação com o Instituto Nacional de Estatística, I.P.
(INE), para colaboração no que diz respeito ao acesso a dados
administrativos relativos às ocorrências pré-hospitalares no Continente,
para fins exclusivamente estatísticos;
Protocolo que regula a colaboração e articulação entre os Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) através do Centro de
Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24) e o INEM, através do
Centro de Informação Antivenenos (CIAV);
Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Educação e o
Ministério da Saúde para
dos estabelecimentos de ensino
públicos;
Protocolo de Colaboração com as ARS para formação e acreditação
de entidades no âmbito de SBV/DAE;
Protocolo de Colaboração com Universidades/Institutos, contribuindo
para uma melhor integração dos conhecimentos adquiridos pelos
alunos no contexto da atividade profissional e promover o contacto
com o mercado de trabalho;
Protocolo de Colaboração com Serviço Regional de Proteção Civil e
Bombeiros dos Açores (SRPCBA), no âmbito da emergência préhospitalar, com a partilha de informação e na formação dos agentes
de ambas as instituições;
Protocolo de Colaboração entre as Equipas de Apoio Psicossocial
(EAPS) da ANEPC e o CAPIC;
Protocolo de Colaboração com a APAV

Associação Portuguesa de

Apoio à Vítima, com vista à regulação da colaboração no âmbito da
temática

das

nomeadamente

vítimas
de

de

violência

criminalidade

doméstica
violenta,

e

de

crime ,

designadamente,

familiares e amigos de vítimas de homicídio e vítimas de violência
sexual. Este protocolo visa contribuir para o apoio, defesa e promoção
dos seus direitos, nomeadamente nas seguintes áreas: identificação,
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informação e referenciação de vítimas de crime; participação em
projetos ações de formação e de investigação dentro do âmbito das
missões dos Outorgantes e a sensibilização cívica para áreas de missão
dos Outorgante;
Protocolo de Colaboração com a Liga Portuguesa de Futebol
(Protocolo Desfibrilhação Automática Externa nos estádios de futebol);
Protocolo de colaboração CODU Mar com a SRBPCA

Açores, no

âmbito do Serviço de Assistência Telemédica Marítimo (Maritime
Telemedical Assistance Service - TMAS), que visa, em especial, o
funcionamento complementar do Centro de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU-MAR) do INEM e da SAGE (Sala de Atendimento e
Gestão de Emergências) do SRPCBA;
Memorando de entendimento com o Serviço de utilização comum dos
hospitais (SUCH), sendo definidos princípios e regras de atuação,
nomeadamente nas áreas da Gestão de Logística e arquivo e da
Gestão de Serviços de Transporte;
Protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa para
organização de dispositivo de resposta a emergência na cidade de
Lisboa.

Prevê-se ainda, dar continuidade aos Protocolos de Gestão e operação
conjunta dos Meios de Emergência Médica, nomeadamente:
Protocolos com os Serviços de Urgência Básica (SUB) que ainda não
dispõem de Ambulância SIV integrada;
Ambulâncias de Socorro sedeadas em Postos de Emergência Médica
(PEM).
Ambulâncias de Socorro sedeadas em Postos Reserva.
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2.

Parcerias com órgãos de comunicação social

A Comunicação, em todas as suas vertentes, tem sido utilizada no sentido de
fazer chegar, de forma célere e abrangente, a máxima informação possível a
todos(as) os trabalhadores(as) e colaboradores(as) do INEM. Para além disso,
tem sido uma ferramenta fundamental na divulgação de informação aos
cidadãos, ensinando-os a atuar e capacitando-os para uma autogestão eficaz
da sua saúde. Um(a) cidadão(ã) melhor informado é um(a) cidadão(ã) mais
capaz.
Neste sentido, o INEM tem estabelecido várias parceri as com órgãos de
comunicação social, no âmbito da sua responsabilidade social. As parcerias já
estabelecidas serão mantidas ao longo do ano do triénio 2020-2022, tendo esta
estratégia sido reforçada com o estabelecimento de novas parcerias,
designadamente com a imprensa de âmbito regional.
Das parcerias já existentes, que visam aconselhar o(a) cidadão(ã) sobre a sua
saúde, destacam-se:
Correio da Manhã: No âmbito de uma parceria estabelecida com o
Correio da Manhã, o INEM dispõe de um espaço semanal para a
publicação de textos relacionados com a emergência médica e com
a atividade do Instituto. Os textos do INEM são publicados na rubrica

edições de sábado e domingo.
Jornais do Grupo Diário de Coimbra: O Grupo Diário de Coimbra é
composto pelo Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Aveiro e
Diário de Viseu. Semanalmente, os quatro diários publicam, na sua

gerir melhor a sua saúde.
Destak: Parceria que visa, mais uma vez, aumentar o conhecimento
do(a) cidadão(ã) sobre o funcionamento do INEM, do Sistema
Integrado de Emergência Médica, e sobre como atuar em caso de
emergência. Todas as semanas, à terça-feira, é possível encontrar
informação do INEM neste órgão de comunicação social.
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Jornal Cruz Alta: Também com o mesmo propósito, o INEM
estabeleceu um protocolo com um órgão informativo da Unidade
Pastoral de Sintra.
RTP África: parceria estabelecida com a RTP África, para a rúbrica de

e bem-estar. Esta rubrica visa ensinar os cidadãos de países africanos
de língua oficial portuguesa sobre pequenos gestos que podem fazer
a diferença perante diversas situações de emergência médica.

Em 2020 a estratégia de criação de parcerias com a Comunicação Social
estendeu-se a diversos órgãos de comunicação regional, sendo uma aposta do
INEM reforçar esta sinergias por considerar que é uma forma privilegiada de
fazer chegar as suas mensagens a um público-alvo muito importante,
designadamente as pessoas de mais idade.
As parcerias adiante discriminadas têm periodicidade semanal e podem ser
encontradas em versão impressa ou online.
Jornal do Centro (Região Centro, Viseu).
Sinal TV (Alto Tâmega).
Diário de Trás-os-Montes (Trás-os-Montes).
Alto Alentejo (Portalegre).
Diário Online (Algarve).
Campeão das Províncias (Coimbra/Bairrada).

3.
O

Parcerias para benefícios dos colaboradores
INEM

tem

vindo

a

celebrar

protocolos

de

cooperação

com

empresas/instituições para benefício dos seus(suas) trabalhadores(as) , que se
traduzem em condições especiais na aquisição de bens e serviços em diversas
áreas.
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Ao estabelecer estes protocolos, o INEM tem como objetivo disponibilizar
informação aos(às) seus(suas) trabalhadores(as) de todas as empresas e
instituições que manifestem a sua vontade em atribuir-lhes benefícios e
condições de mercado mais vantajosas.
O conjunto de protocolos e parcerias firmadas para este fim, foi desenhado no
sentido de abordar as reais necessidades do(a) trabalhador(a), mas também
com o intuito de estimular o bem-estar e um estilo de vida saudável.
Desde óticas e farmácias, centros médicos e ginásios. Todos(as) os(as)
trabalhadores(as) podem beneficiar de preços reduzidos nos espaços com os
quais o INEM tem um protocolo estabelecido, destacando-se:
Protocolos com Ginásios para promoção da prática regular de
exercício físico, assim como com institutos de saúde e beleza, com
ofertas e descontos de serviços.
Protocolos com Centros Clínicos Oculares, com descontos de produtos
e serviços.
Protocolos com Farmácias, permitindo o acesso a medicamentos,
produtos farmacêuticos e artigos em condições vantajosas.
Protocolos com Hotéis com descontos em alojamentos.
Protocolo com atribuição de um cartão de descontos em combustível
para consumo particular dos colaboradores do INEM.
Protocolo com Serviços de Comunicação e Multimédia, SA, com
descontos nos serviços de comunicação e multimédia.
Protocolos com Oficinas, proporcionando descontos em produtos e
serviços em todo o país.
Protocolo para atividades lúdicas a preço reduzido para os
trabalhadores do INEM.
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4.

Cooperação Internacional

No âmbito das suas atribuições legais, designadamente desenvolver ações de
cooperação internacional, de natureza bilateral ou multilateral, o INEM tem
desenvolvido, em articulação com a DGS, e seguindo aquelas que são as
prioridades do Ministério da Saúde para a cooperação internacional, um
conjunto de ações integradas de nível internacional que se traduzem no apoio
ao desenvolvimento no domínio da saúde, mais especificamente na área da
emergência médica.
Existe a expetativa de, no próximo triénio 2020-2022, existir maior cooperação
com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com as
Nações Unidas (UN), com a União Europeia (EU) e com os países vizinhos, uma
vez que se aguarda resposta a vários Planos de Ação elaborados e
apresentados, aos respetivos governos/entidades competentes.
Destacam-se, entre outros:
Moçambique

Decorrente do Memorando de Entendimento entre o

MS da República de Moçambique e o INEM na área da emergência
médica, assinado em 2014, decorreu no primeiro trimestre de 2018 as
primeiras reuniões e assessória técnica ao Ministério da Saúde e aos
Serviços de Emergências Médicas Moçambicano (SEMMO) na área da
legislação e regulamentação da emergência pré-hospitalar e criação
do Call Center do SEMMO. Em 2019, e na sequência da emergência
relacionada com o Ciclone Idai, o INEM doou cinco cargas completas
que permitiram equipar 5 ambulâncias do SEMMO na província do
Dondo. Ofertou também o material de consumo clínico remanescente
do PT EMT que teve em missão neste país. Em 2020 perspetiva-se a
continuação das ações de consultadoria/assessoria técnico-científica
e de formação/capacitação em emergência médica a profissionais
do SEMMO.
Região Especial de Oecusse (Timor-Leste)

Na sequência da visita do

Presidente da Região de Oecusse/TL ao INEM, foi o Instituto auscultado
sobre a possibilidade de desenvolvimento de cooperação na área da
formação em emergência médica com a Região Especial de
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Oecusse/TL. Em 2018 foi remetido às Autoridades da Região da
Oecusse uma proposta de protocolo na área da formação destinada
aos profissionais de saúde desta Região Especial, aguardando-se
resposta por parte das autoridades locais para a sua concretização.
Propõe-se uma formação que desenvolva capacidade de resposta
multidisciplinar, garantindo vários níveis de prestação de cuidados de
saúde existentes na Região Especial de Oecusse/TL. Prevê-se que os
custos sejam suportados pelas autoridades locais e que este projeto
de cooperação possa arrancar em 2020.
Marrocos

Foi assinado em 05 de dezembro de 2017 um Memorando

de Entendimento entre o MS da República Portuguesa e o MS do Reino
de Marrocos que, entre outras áreas, identificou como prioritária a
emergência médica. Em 2019 foi proposto um grupo de trabalho
bilateral

entre

os

dois

países,

para

o

planeamento

e

acompanhamento desta cooperação na área da Saúde. Prevê-se
até 2022 a necessidade de o INEM desenvolver ações de assessoria
técnica, e formação/capacitação na área da emergência médica.
O objetivo é promover o desenvolvimento de um modelo eficaz e
eficiente que permita melhorar os cuidados de saúde pré-hospitalar.
Turquia

Decorrente da 3ª Sessão da Comissão Conjunta Económica

e Comercial com a Turquia (JETCO), foi assinado entre o Governo
Português e o Governo Turco, a 8 de março de 2018, um Memorando
de Entendimento que, entre outras, identificou como prioritária a área
da emergência médica. Até 2022 prevê-se a necessidade de o INEM
desenvolver ações de assessoria técnica, e formação/capacitação
na área da emergência médica. O objetivo é promover o
desenvolvimento de um modelo eficaz e eficiente que permita
melhorar os cuidados de saúde extra-hospitalares.
Cabo-Verde

Foi assinado em 28 abril de 2018 um Memorando de

Entendimento entre o MS da República Portuguesa e o MS da
República de Cabo Verde que, entre outras áreas, identificou como
prioritária a emergência médica e os cuidados ao doente crítico. Até
2022 prevê-se a necessidade de o INEM desenvolver ações de
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assessoria

técnica,

de

formação/capacitação

na

área

da

emergência médica, bem como na área dos cuidados intensivos em
parceria com o Centro Hospitalar de Lisboa Norte. O objetivo é
promover o desenvolvimento de um modelo eficaz e eficiente que
permita aos sinistrados e/ou vítimas de doença súbita melhores
cuidados de saúde desde o extra-hospitalar até ao intra-hospitalar.
São Tomé e Príncipe

No ano de 2018 foi ofertado ao MS de São Tomé

e Príncipe, e por altura da visita de Sua Ex.ª o Presidente da República
Portuguesa a esse país, um Desfibrilhador Automático Externo. Em julho
de 2018, uma equipa do INEM realizou assessoria técnica às
autoridades locais no planeamento, preparação e implementação
de um dispositivo de resposta ao evento de massas de caracter

visitas e assessória técnica já realizadas prevê-se a necessidade de,
até 2022, o INEM dar continuidade a este apoio técnico especializado,
bem como iniciar um processo de formação/capacitação na área da
emergência médica como o objetivo de promover o desenvolvimento
de um modelo eficaz e eficiente que permita melhorar os cuidados de
saúde extra-hospitalares.
Angola

Decorrente do Memorando de Entendimento entre o MS da

República de Angola e o MS da República Portuguesa, em 2018,
decorreu em 2019 a primeira visita diagnóstica que servirá de partida
à cooperação entre os dois países nesta área. Durante a visita os
representantes do INEM tiveram oportunidade de visitar e reunir com
os seus homólogos da emergência médica de Angola (INEMA) e
acordarem objetivos estratégicos para a cooperação entre as duas
entidades. Posteriormente decorreram já reuniões técnicas sobre esta
matéria e foi já apresentado pelo MS Português ao MS Angolano um
Plano de Ação para a cooperação que se prevê ter início no próximo
ano. A partir de 2020 perspetiva-se então o início das atividades de
desenvolvimento de ações de consultadoria/assessoria técnicocientífica no fortalecimento do Sistema Integrado de Emergência
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Médica Angolano e de formação/capacitação em emergência
médica a profissionais do INEMA.
Cooperação Luso-Espanhola

Desde a criação de acordos de

cooperação para gestão transfronteiriça, no caso, para situações de
emergência médica, que a gestão transfronteiriça tem vindo a
melhorar a prestação dos cuidados de saúde às pessoas afetadas. É
neste sentido que Portugal e Espanha desenvolveram já, nos últimos
anos, projetos relevantes neste domínio, tais como Geritrans A+ e o
ARIEM 112. Estas iniciativas demonstram ser possível a existência de
plataformas comuns para o atendimento e gestão da resposta a casos
de emergência médica, prevendo-se a continuidade de trabalhos
nesta área para o próximo triénio.

Referir ainda, neste âmbito, o desenvolvimento de um protocolo de parceria e
articulação na resposta internacional a situações de catástrofe com a
Emergency Medical Team Tipo 2 da Agência Espanhola de Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento.
Nações Unidas

Em 2019 foi certificado pela Organização Mundial de

Saúde (OMS) o Módulo de Emergência Médica do INEM como EMT
Tipo 1 Fixo com Raio X

Emergency Medical Team Type 1 Fixed with X-

ray, nascendo assim a Portuguese Emergency Medical Team (PT EMT).
Esta certificação da OMS tem como principal objetivo a melhoria da
capacidade e da qualidade dos cuidados clínicos na resposta a
catástrofes em território nacional e internacional. Fruto desta
certificação Portugal, através do PT EMT, esteve representado durante
o EMT Global Meeting 2019, onde, a convite da OMS, teve
oportunidade de apresentar às restantes equipas certificadas as Boas
Práticas implementadas pelo INEM no seu módulo.
União Europeia Em paralelo concretizou-se em 2019 o processo de
inscrição deste mesmo módulo de emergência médica do INEM no
voluntary pool
Com esta inscrição o PT EMT foi selecionado pela União Europeia e
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integrou a sua primeira missão internacional em março, no âmbito da
resposta internacional da União Europeia (UE) projetada para apoiar
as Autoridades Moçambicanas, na sequência da emergência
provocada pelo Ciclone Idai. Portugal passa assim a disponibilizar à UE
uma capacidade de tratamento médico em situações de catástrofe
projetáveis internacionalmente. Dentro deste quadro de cooperação
europeu o INEM prevê, entre 2019 e 2021, recorrer a fundos
comunitários por forma a melhorar a adaptação de algumas das
capacidades logísticas do módulo. Prevê ainda entre 2020 e 2022
participar em reuniões técnicas, formação e exercícios internacionais
específicos para módulos médicos, tendo já manifestado o seu
interesse em participar num exercício específico no segundo semestre
de 2020 que irá decorrer na Europa.

5.

Projetos Transversais

No último triénio, foram já tomadas importantes iniciativas de medidas de
âmbito transversal, algumas das quais Medidas Simplex+Saúde, que têm sido
desenvolvidas/consolidadas a que acrescem outros projetos relevantes que
terão continuidade no triénio 2020-2022, alguns dos quais financiados por
fundos comunitários.

5.1.

Medidas Simplex+ Saúde

No âmbito deste Programa, o INEM iniciou no anterior triénio a implementação
de Medidas Simplex+ Saúde, acolhidas pelo Ministério da Saúde como medidas
emblemáticas no domínio da saúde, designadamente na simplificação dos
procedimentos relativos ao acesso e utilização do SNS e que tornam
transparente, informada e acolhedora a circulação do(a) utente nos diversos
níveis do sistema.
Estas iniciativas têm permitido consolidar projetos de simplificação dos serviços
prestados pelo INEM e é neste sentido que no triénio 2020-2022, o INEM pretende
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dar continuidade à implementação de medidas integradas no Programa
Simplex+ Saúde.
Recordar as três medidas Simplex+ Saúde que foram desenvolvidas no triénio
2017/2019 e que continuam ativas e em processo de melhoria:
Medida 34, Alerta Pessoas em Risco, que teve como objetivo,
contribuir para o alargamento da base de dados que referencia ou
sinaliza cidadãos(ãs) considerada
facilitar o apoio à proteção social, através da comunicação da
perceção de sintomas ou sinais indicadores dessas situações.
Medida 107, Emergência Médica Digital, que teve como objetivo a
desmaterialização do SIEM através de registos realizado no local pelos
parceiros

do

INEM,

quer

administrativos

(pagamentos)

quer

operacionais (dados da ocorrência, incluindo dados clínicos). Com a
implementação

desta

medida

garante-se

a

segurança

no

processamento dos prémios de saída e no acesso aos dados clínicos.
Medida 124, GeoINEM, que teve como objetivo desenvolver soluções
de georreferenciação integradas com os instrumentos e ferramentas
disponíveis nos CODU e meios de emergência médica do SIEM.

Ainda em 2018, foram apresentadas e aprovadas pelo MS mais duas Medidas
que foram desenvolvidas durante o ano de 2019. Estas Medidas estão ainda em
curso, perspetivando-se a sua concretização em pleno até ao final de 2020,
início de 2021:
Medida 192, Alerta Doente Crónico, que tem como objetivo a
implementação, na aplicação de registo clínico eletrónico instalado
nas ambulâncias de SIV, de uma sinalização para acompanhamento,
por parte das Unidades funcionais dos Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES), de doentes com patologia crónica.
Pretende promover a articulação entre a equipa de saúde préhospitalar do INEM e as equipas das unidades funcionais dos ACES,
sinalizando pelos primeiros, os utentes residentes na área geográfica
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de influência de cada ACES que reúnam os critérios gerais de inclusão
neste projeto.
Pretende-se assim:
Identificar

doentes

com

patologia

crónica

sem

acompanhamento pelos Cuidados de Saúde Primários.
Identificar pessoas com agudização da sua patologia crónica
que requeira acompanhamento.
Identificar prestador de cuidados com sinais de exaustão.
Medida 193, APP INEM, que tem como objetivo a disponibilização
aos(às) cidadãos(ãs) e às organizações, um canal de informação
interativo com ênfase nas áreas de promoção da saúde (ex. conselhos
úteis

do

INEM

na

área

dos

primeiros

socorros/intoxicações),

transparência (ex. informação estatística sobre a atividade do INEM),
notícias e informação úteis (realização de Mass Trainings em SBV
dirigidos à população), localização dos meios de emergência médica,
localização dos DAE em espaços públicos e que possa ter ainda uma
área reservada aos profissionais do INEM (ex. consulta de protocolos
de atuação em tempo real).
Pretende-se assim, entre outros:
Resolver o problema da dificuldade de fazer chegar ao
cidadão(ã) informação útil sobre a sua saúde.
Ensinar a melhor forma de se relacionar com os serviços do INEM
(saber ligar 112, saber o que dizer, saber como atuar).

Já em 2020, foram apresentadas e aprovadas ao MS mais duas Medidas. Estas
Medidas estão ainda em curso, perspetivando-se a sua concretização em
pleno até ao final de 2020, início de 2021.
Registo Nacional de PCR simplificado, que tem como objetivo otimizar
o Registo Nacional de PCR, através de recolha tipificada de
informação no local da ocorrência, importando esta informação para
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plataforma que permita obter indicadores fidedignos que permitam
fazer uma análise das situações de PCR, percebendo o nível de
resposta

extra-hospitalar

e

consequentemente

melhorar

esta

atividade.
A

paragem

cardiorrespiratória

(PCR)

pela

sua

gravidade

e

imprevisibilidade é a emergência médica de maior impacto clínico e
social. A PCR extra-hospitalar afeta milhões de pessoas em todo o
mundo. Em muitas vítimas em PCR não há retorno de circulação
espontânea apesar de ser realizado suporte avançado de vida.
Ao longo dos anos a resposta da emergência à PCR extra-hospitalar
tem sido um desafio transversal e permanente, que requer uma cadeia
de sobrevivência forte em todos os seus elos. O INEM tem investido na
formação em suporte básico de vida, desfibrilhação automática
externa e suporte avançado de vida das equipas de emergência, na
disponibilidade de equipamentos nos meios de emergência médica e
nos necessários fluxos de atuação e articulação com os serviços de
urgência

hospitalares

e

unidades

especializadas.

Portugal e em particular o INEM, têm ao longo dos anos desenvolvido
esforços de acompanhamento do conhecimento em ressuscitação
cardiorrespiratória, modificando e adaptando a formação e a prática
às atualizações internacionais.
O INEM criou desde 2012 o registo nacional de PCR, este registo é de
difícil preenchimento e duplica esforços das equipas, dessa forma e
em sequência de uma informatização do processo clínico esta a ser
elaborado um link que permite a copia automática da informação do
registo clínico para o registo nacional de PCR, otimizando o
preenchimento do mesmo, permitindo num futuro mais dados e
melhor conhecimento dos casos recuperados, daqueles que foram
candidatos à ressuscitação cardiopulmonar com ECMO ou dos que
foram dadores de órgão.
Pretende-se assim com esta Medida, através da recolha e otimização
do registo nacional de PCR passar a ser possível uma monitorização
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mais

rigorosa

desta

atividade

podendo

com

fiabilidade

ser

disponibilizado aos(às) cidadãos(ã) informação útil
Via Verde da Hospitalização Domiciliária (HD), que tem como objetivo
criar

um

programa

do

SNS

que

permita

uma

resposta

verdadeiramente integrada ao cidadão, com mais e melhores
cuidados individualizados, conferindo maior segurança para o
utente/cuidador e para o sistema e ainda promovendo um programa
de hospitalização domiciliária de forma transversal a nível nacional, o
que trará claros ganhos em saúde e benefícios para o sistema. O
doente certo no local certo. A prestação de cuidados em situações
de emergência ou agudização da condição clínica, de forma
individualizada, de acordo com o plano de cuidados de cada doente,
em estreita articulação com a equipa de HD irá promover uma melhor
gestão terapêutica no controlo de sintomas e estabilização no local,
contribuindo para diminuir ou evitar as admissões ao serviço de
urgência (SU) e mesmo reinternamento no hospital.
Pretende-se assim com esta Medida incrementar a oferta de cuidados
de saúde aos doentes em hospitalização domiciliária, através da
integração da valência de emergência médica à hospitalização
domiciliária, a qual permitirá a otimização dos cuidados em caso de
emergência ou agudização clínica, com recurso às equipas médicas
e de enfermagem do INEM, bem como garantirá o apoio médico 24/7
às equipas de HD através de uma linha dedicada (hotline) entre estes
profissionais e os CODU, o que assegura o circuito de comunicação
sempre que necessário.

5.2.

Medidas e iniciativas com projetos candidatos a
financiamento

O INEM tem apostado na apresentação de candidaturas a financiamento,
aproveitando as oportunidades que surgem de outras fontes de financiamento,
para implementar novos projetos, contribuindo, desta forma, para a
sustentabilidade financeira do INEM
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Durante os anos anteriores foram já tomadas importantes iniciativas de medidas
de âmbito transversal. As mesmas têm sido desenvolvidas/consolidadas em
2020, a que acrescem um conjunto significativo de outros projetos relevantes a
iniciar até ao final do ano e que decorrerão durante o triénio 2020-2022,
financiados por fundos comunitários.
Contrat of Adaptation Grant INEM_ECHO:
A candidatura, foi apresentada aos fundos europeus da DG ECHO
Adaptation Grant
Voluntary Pool do Mecanismo Europeu de Proteção Civil Europeia
(ECHO), para readaptação do seu Módulo de Emergência Médica
Tipo 1 Fixo.
O objetivo principal deste projeto é melhorar a qualidade dos recursos
existentes no EMT Tipo 1 do PT EMT, por forma melhor adaptar a
estrutura

do

módulo,

através

da

sua

modernização,

com

equipamentos que permitam executar a missão que lhe foi confiada
de uma forma mais eficaz e eficiente.
O projeto foi aprovado em outubro de 2019 por um período de 16
meses (outubro de 2019 a dezembro de 2020).
Projeto CIAV: Centro de Informação Antivenenos:
O CIAV constitui-se como um serviço único a nível nacional,
especializado na área da toxicologia, que dá resposta a situações de
urgência/emergência a profissionais de saúde e ao público em geral
ao longo das 24 horas do dia, visando uma abordagem correta, efi caz
e em tempo útil a doentes intoxicados.
Considerando que o CIAV constitui um organismo de consulta a nível
nacional, no que às intoxicações diz respeito, o serviço é com uma
grande frequência solicitado para a disponibilização de dados
estatísticos e informação científica, por parte de instituições públicas e
privadas, alunos do ensino secundário, ensino superior, mestrados,
órgãos de comunicação social, enquanto detentor de dados
estatísticos únicos, fiáveis e transversais.
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Este projeto tem por objetivo implementar uma plataforma para
ligação a um novo Portal Europeu, de modo a dotar o CIAV de novos
recursos, através da simplificação e automatização dos processos,
permitindo uma resposta mais rápida, detalhada e eficiente.
A candidatura, que mereceu parecer favorável dos SPMS em meados
de 2020, quanto ao alinhamento com a estratégia e plano setoriais de
ação TIC, foi apresentada ao SAMA 2020, para um período de
execução de 16 meses (2020 e 2021).
Projeto

REGISTO

CLÍNICO

INTEGRADO

(RCI)

-

O

Desafio

da

Interoperabilidade:
Este projeto tem por objetivo melhorar os sistemas de suporte a
processos

de

três

vertentes

(operacional,

de

suporte

e

de

governação), assegurando a integração com os sistemas de
informação, geridos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
(SPMS), nomeadamente com o módulo de urgência do SClinico,
instalado nalguns SU hospitalares, e com o registo de saúde eletrónico.
Este é um projeto inovador, que pretende alterar o paradigma de
gestão da informação clínica de doentes em situação de emergência
médica, envolvendo todo o sistema nacional de emergência médica,
em particular, as unidades do SNS com meios de emergência do INEM
integrados. Os mecanismos de replicabilidade da operação assentam
nos previamente existentes no INEM para gestão da informação clínica
dos doentes, garantindo a diminuição de gaps de informação, perda
inadvertida ou atraso na disponibilização da informação.
O projeto RCI, será operacionalizado através de uma plataforma de
registo clínico - i-TEAMS (INEM Tool for Emergency Alert Medical
System), que permitirá, de futuro o registo informático e a transmissão
em tempo real.
A candidatura, que mereceu parecer favorável dos SPMS quanto ao
alinhamento com a estratégia e plano setoriais de ação TIC, foi
apresentada ao SAMA 2020, para um período de execução de dois
anos (2020 e 2021),
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Projeto DAE NET

Vida em Tempo Real:

Este projeto insere-se no âmbito de um plano de transformação da
relação do INEM com o exterior, designadamente através da
implementação de uma Plataforma de Gestão Integrada do Plano
Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE) e do
desenvolvimento de uma Aplicação móvel (APP INEM) direcionada ao
cidadão, profissionais do INEM, empresas e media.
A Plataforma de Gestão Integrada do PNDAE contribui para a
modernização dos serviços ao nível da sustentabilidade e eficiência
no uso de recursos, no sentido em que a plataforma assenta na
reformulação dos processos administrativos e ferramentas atualmente
em uso, para os adaptar às necessidades de gestão e monitorização
do PNDAE, assegurando o aumento da produtividade interna.
A candidatura, que mereceu parecer favorável da SPMS quanto ao
alinhamento com a estratégia e planos setoriais de ação na área das
TIC, foi apresentada ao SAMA 2020, para um período de execução de
18 meses (2020 e 2021).
Projeto para implementação da Norma ISO/IEC 27001:
Este projeto visa a implementação de processos e controlos de
segurança da informação e de cibersegurança que satisfaçam os
requisitos da norma ISO/IEC 27001 e estejam em conformidade com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
A operacionalização do projeto visa permitir ao Instituo, aos seus
colaboradores internos e aos profissionais dos parceiros do SIEM, o
alinhamento das áreas da Segurança da Informação e do Controlo e
Operação do Risco com a framework de governança, gestão e
operação dos sistemas e tecnologias de informação do INEM.
A candidatura, que mereceu parecer favorável da SPMS em meados
de 2020, quanto ao alinhamento com a estratégia e plano setoriais de
ação TIC, foi apresentada ao SAMA 2020, para um período de
execução de 18 meses (2020 e 2021).
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INEM e Família - missão em equipa:
No que respeita a conciliação entre a vida profissional, pessoal e
familiar, o INEM tem vindo nos últimos anos a promover estudos e
implementar medidas concretas que concorrem de forma direta ou
indireta para a promoção de melhores condições para os seus
trabalhadores/as promovendo a igualdade, a não discriminação, a
saúde e o bem-estar no trabalho, entre outros.
Com o presente projeto, o INEM pretende sistematizar e reforçar as
suas políticas e práticas nesta área, através da implementação e
certificação de um Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida
Profissional, Familiar e Pessoal, visando a promoção de condições mais
justas no trabalho e, consequentemente, a satisfação dos seus
funcionários.
Assim, este projeto tem por objetivos:
Sistematizar e reforçar as políticas e práticas de Recursos
Humanos, através da implementação e certificação de um
Sistema de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional,
Familiar e Pessoal;
Melhorar o índice de bem-estar dos trabalhadores do INEM,
através da implementação de um programa de promoção de
bem-estar e felicidade no trabalho que seja promotor de uma
harmoniosa conciliação trabalho-família.
A candidatura, que mereceu parecer favorável da tutela, quanto ao
carácter

estratégico

da

operação

e

prioridade

na

sua

implementação, foi apresentada ao SAMA 2020, para um período de
execução de dois anos (2020 e 2021).
Projeto Ambulância Digital:
Acreditando que esta candidatura ao PT2020

SI&DT submetida em

2019 venha a ser aprovada ainda em 2020, este projeto de
Investigação

&

Desenvolvimento

Tecnológico

Empresarial

em

copromoção (Auto-Ribeiro, Lda., Universidade de Aveiro e INEM), terá
como objetivo investigação e desenvolvimento de uma Ambulância
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de EMPH digital, enquadrada no paradigma da Saúde 4.0.,
correspondendo a uma ambulância dotada de inteligência através
de sensorização e machine learning.
A candidatura foi apresentada para um período de execução de 30
meses (2021-2023).
Ação de Suporte ao Programa de Recolha dos Indicadores-Chave de
Desempenho (KPI) dos Estados-Membros da UE para a Segurança
Rodoviária:
Este projeto é um consórcio constituído por 17 Estados-Membros da UE,
representados pelas autoridades públicas e organismos da tutela para
a sua efetiva execução.
O consórcio realizará os trabalhos propostos na candidatura ao
financiamento Grant Call MOVE/C2/SUB/2019-558 para a Ação de
Suporte ao Programa (PSA) para apoiar os EstadosMembros na
recolha de Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) para a
segurança rodoviária. Mais em particular, o consórcio irá:
Desenvolver orientações metodológicas e utilizar metodologias
fiáveis para a recolha e a detenção de dados;
Fornecer valores de KPI para o Estados-Membros;
Criar e manter uma base de dados para os KPI nacionais e
transferir estes dados para a Comissão;
Respeitar

os

regulamentos

financeiros

especificados

na

candidatura;
Desenvolver recomendações para futura recolha de dados em
KPI.
A equipa do Projeto nacional, contará com a coordenação da ANSR
e com a participação não só do INEM, mas também do LNEC, IP, PRP
e IMT.
O INEM será responsável pelo desenvolvimento da atividade dos
cuidados pós-colisão, implementando a integração das bases de
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dados de serviços de emergência e de acidentes rodoviários,
abrangendo as estradas interurbanas (autoestrada, acessos únicos de
via controladas, via única sem controlo de acesso), estradas rurais e
estradas em zonas urbanas e comtemplando os acidentes com vítimas
mortais.
Este projeto terá uma duração de 24 meses (2021-2022).
Projeto TEAMS - Formação Europeia de EMT:
Em 2021, dado toda a panóplia de acontecimentos e necessidades
de resposta médica de emergência que se encontram a assolar a
Europa e o Mundo, do qual é exemplo a Pandemia pelo COVID-19, o
INEM encontra-se a participar num projeto europeu (apoio Grant) de
consolidação de formação para módulos de emergência médica
(EMT), designado TEAMS, cujo objetivo será a criação de uma
Emergency Medical Team Tipo 3 Europeia.
O Projeto TEAMS terá a duração de 24 meses (2021-2022).
Projeto FEYO - Simulacros em situações de Catástrofe / Calamidade /
Pandemia - Consórcio DRISK
As recentes catástrofes relacionadas com causas naturais (incluindo
os riscos relacionados com o clima) ou com o homem (por exemplo,
acidentes industriais, pandemias, ataques terroristas) mostraram
lacunas no nível de preparação da sociedade europeia para
catástrofes, pelo que salientaram a importância de aumentar a
consciência dos riscos e, consequentemente, a resiliência entre
pessoas e decisores na Europa.
Apesar da enorme riqueza de informação sobre potenciais ameaças
naturais e antropogénicas e de um vasto volume de dados sobre o
perigo, a exposição e a vulnerabilidade, os progressos para aumento
da resiliência estão a ser limitados por três problemas críticos:
Há uma prevalência crescente de perigos complexos, que não
podem ser enfrentados utilizando as ferramentas e métodos
desenvolvidos para cenários simples de desastres de risco único;
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A maioria das pessoas mostra um desinteresse pela informação
sobre os riscos que os ameaçam;
As comunidades vulneráveis da sociedade, que são suscetíveis
de serem mais afetadas por catástrofes, são normalmente
difíceis de alcançar.
O D-RISk tem como objetivo desenvolver sociedades resilientes a
catástrofes no contexto europeu.
O Consórcio D-RISk analisará todo o ciclo de gestão de desastres,
abrangendo a prevenção e preparação, a gestão de emergências,
a resposta e a recuperação, e estabelecerá diálogos com socorristas
e comunidades de diferentes origens culturais e socioeconómicas
para definir ferramentas, tecnologias e processos efectuosos para a
gestão de desastres.
O Consórcio investigará igualmente as dimensões da comunicação
inclusiva e eficaz e o papel das redes sociais antes, durante e após
desastres e emergências.
O Consórcio D-RISk inclui universidades, agências de investigação,
socorristas, organizações sem fins lucrativos e PME de 12 países
europeus diferentes, e é liderado pelo Centro de Investigação e
Tecnologia Hellas.
Este projeto terá a duração de 4 anos (2021/2024).
Projeto "Fast Triage, Rescue and Evacuation During Wildfire by Using the

Financiado pelo programa Horizonte 2020, o projeto "Fast Triage,
Rescue and Evacuation During Wildfire by Using the Information of
Remote Sensors Integrated in Drones
liderado pelo University Hospital Aachen, RWTH Aachen University
(UKA), no qual participará a nível nacional o Instituto de Sistemas e
Robótica do Instituto Superior Técnico e o INEM, bem como outras
Instituições Alemãs e Espanholas (Barcelona).
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O projeto tem por objetivo a implementação de sistemas, dispositivos
e métodos de resposta a catástrofes globais, para rápida deteção,
avaliação e monitorização de catástrofes e triagem eletrónica das
vítimas, sistemas de comunicação, alerta e evacuação, fornecimento
de soluções de deteção modular adequada ou de assistência
médica, bem como a sua rápida deteção através sistemas operados
à distância (não tripulados).
Este projeto terá a duração de 4 anos (2021/2024).

Uma referência para os projetos já terminados, mas com impacto no triénio:
Projetos transfronteiriços
Com o estabelecimento de acordos de cooperação para gestão
transfronteiriça de situações de emergência, a prestação de cuidados
de saúde às pessoas afetadas tem melhorado.
Neste sentido, Portugal e Espanha desenvolveram nos últimos anos,
projetos relevantes neste domínio, tais como o Geritrans A+ e o ARIEM
112 Plus. Estas iniciativas demonstram ser possível a existência de
plataformas comuns para gestão das ocorrências transfronteiriças.
Neste âmbito, importa referir o desenvolvimento de um protocolo de
parceria e articulação na resposta internacional a situações de
catástrofe com o Emergency Medical Team, Tipo 2, da Agência
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.

5.3.

Outras iniciativas transversais

No triénio 2020-2022, será ainda, dada sequência a um conjunto de Planos de
Ação, em diversas áreas, onde se destacam:
Plano de Ação para melhoria do desempenho do CODU:
Na sequência do Despacho n.º 837/2017, de 13 de janeiro (retificado
pelo Despacho n.º 1343/2017, de 8 de fevereiro, no que respeita à
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integração de representantes de outras entidades no Grupo de
Trabalho), foi criado um Grupo de Trabalho, tendo como missão a
análise do funcionamento dos CODU do INEM e a elaboração de um
relatório com propostas devidamente fundamentadas para melhorar
a eficiência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado pelos
CODU.
No desenvolvimento dos trabalhos foram analisadas internamente as
recomendações bem como as várias componentes da atividade dos
CODU e discutidos com maior profundidade os principais aspetos que
se considerou serem merecedores de propostas de melhoria, tendo
sido produzidas um conjunto de iniciativas cujas áreas de intervenção,
resumidamente se elencam:
Chamadas de Emergência, Pedidos de Socorro e Pedidos de
Triagem.
Gestão das Chamadas

Triagem e Acionamento de Meios de

Socorro.
Acompanhamento de meios de socorro, encaminhamento de
doentes e Vias Verdes.
Centro Operacional 112 SUL (CO SUL) e Centro de Contacto do
SNS (SNS24).
Instalações, Arquitetura e Suporte Tecnológico da Atividade,
Comunicações e Cibersegurança.
Recursos Humanos.
Indicadores de Gestão

Monitorização da atividade.

Em 2017 foi, desde logo, elaborado um Plano de Ação para dar
cumprimento às referidas iniciativas. Apesar deste Plano datar de 2017,
dada a complexidade de algumas das iniciativas e a constante
revisão de processos no âmbito da melhoria contínua, o mesmo
mantém-se ativo. Em 2018, 2019 e já em 2020, foram implementadas
parte das medidas. Este Plano terá continuidade ainda este ano assim
como nos próximos.
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Plano de Desmaterialização de Processos:
A RCM 51/2017 de 19 de abril, que se se aplica de forma imperativa,
aprova um conjunto de medidas tendentes à redução do consumo
de papel e demais consumíveis de impressão na Administração
Pública, promovendo a otimização de processos e a modernização
de procedimentos administrativos.
Entre as várias medidas previstas, destacam-se:
Fixação de metas anuais de redução de despesa em consumo
de papel ou consumíveis de impressão, estabelecendo -se
desde já que, para 2017, essa meta será de, pelo menos, 20 %
do montante previsto no orçamento de cada uma das
entidades e serviços abrangidos pela presente resolução.
Desmaterialização de processos, internos e externos.
Promoção da adoção de sistemas de gestão documental
eletrónica ou outros.
Digitalização de documentos destinados a serem arquivados.
Adoção de orientações para uma política de impressão
ambientalmente responsável na Administração Pública, de
acordo com os princípios enunciados no anexo I da RCM.
O INEM elaborou um Plano de desmaterialização em 2017, tendo
implementado ao longo do ano de 2018, 2019 e já em 2020, algumas
das medidas conducentes à eliminação de papel. Prevê-se até ao
final do ano dar continuidade ao plano de ação para dar
cumprimento aos objetivos determinados na RCM. Este Plano terá
continuidade para os próximos anos.
Plano de Igualdade de Género e Não Discriminação:
Dando cumprimento às orientações em matéria de Igualdade de
Género e Não Discriminação, designadamente a Constituição da
República Portuguesa, o Código do Trabalho, o Pacto Europeu para a
Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020), as Grandes Opções
do Plano para 2016-2019 e o V Plano Nacional para a Igualdade de
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Género, Cidadania e Não-discriminação 2014-2017, O INEM elaborou
um Plano Igualdade de Género e Não Discriminação para o triénio
2017/2019. Este plano está em processo de revisão para o triénio 20202022.
Este Plano pretende promover a implementação de medidas no
domínio de intervenção objetiva junto dos(as) trabalhadores(as),
contribuindo desta forma para o conhecimento da situação de facto
das mulheres e dos homens e das relações de género. Pretende-se
igualmente integrar a perspetiva do género nos processos de decisão,
ou seja, a promoção da igualdade no funcionamento da Instituição,
designadamente mediante a implementação de medidas que
impliquem uma representação equilibrada de homens e mulheres nas
esferas de tomada de decisão, de apoio à conciliação da vida
profissional, familiar e pessoal, de forma a que o mesmo contribua para
a definição de uma nova cultura organizacional nas Unidades
Orgânicas

da

Instituição,

reforçando

a

sua

qualificação

e

modernizando o quadro dos seus conceitos e valores.
Foram estabelecidos objetivos e medidas para suprimir alguns
desequilíbrios e desigualdades que possam subsistir na gestão do
Capital Humano do INEM, bem

como melhorar

as práticas

organizacionais. Em suma, pretende-se um planeamento tendente a:
Alcançar a igualdade de tratamento e de oportunidades entre
mulheres e homens.
Eliminar eventuais discriminações.
Facilitar a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.
Ainda em 2017 foi implementado um Plano de Ação tendo, desde
logo sido dado início à implementação de algumas Medidas. Em 2018,
2019 e já em 2020 foi dada continuidade ao Plano que terá o devido
seguimento no próximo triénio 2020-2022, já no âmbito da renovação
do referido plano. Elencam-se os objetivos definidos no referido Plano
de Ação e que se pretende que, na sua maioria, tenham continuidade
em 2020:
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Salvaguardar os princípios de igualdade de género e não
discriminação no desenvolvimento institucional.
Garantir as condições do princípio de igualdade de género na
gestão dos recursos humanos.
Promover

a

oportunidade

participação
de

equilibrada

qualificação

na

de

género

formação

na

dos(as)

trabalhadores(as).
Promover o princípio de igualdade e não discriminação em
função do sexo na nomeação dos(as) trabalhadores(as) para
cargos de chefia ou órgãos de decisão.
Prevenir a discriminação na avaliação do desempenho dos(as)
trabalhadores(as).
Divulgar os procedimentos específicos para a denuncia de
situações de discriminação em função do sexo.
Estender a linguagem inclusiva a toda a comunicação interna
e externa.
Efetuar de forma sistemática a análise desagregada dos dados
sobre realidades várias na instituição.
Promover

a

participação

dos(as)

trabalhadores(as)

na

definição de medidas relativas à igualdade de género e não
discriminação.
Promover a elaboração de protocolos com serviços de suporte
nas proximidades das várias instalações (escolas, creches,
ginásios).
Divulgar os direitos na proteção da parentalidade e assistência
à família.
Acresce

referir

no

âmbito

desta

temática

o

projeto

(com

- missão em
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Na sequência da publicação do Despacho n.º 3118/2018, de 21 de
março, da Senhora Secretária de Estado da Saúde - que determina a
constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar
uma proposta de plano de ação para a melhoria do bem-estar no
trabalho nos organismos e entidades do SNS

o INEM apresentou o

O plano apresenta um conjunto de medidas, nas quatro áreas
previstas pelo referido Despacho:
Conciliação da vida pessoal com a vida profissional.
Melhoria dos locais de trabalho.
Envolvimento e participação dos trabalhadores.
Promoção de estilos de vida saudáveis.
O referido Plano de ação teve igualmente em linha de conta as

Global para Ambientes de Trabalho Saudáveis da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
De referir que algumas das medidas encontram-se já implementadas,
pretendendo-se dar continuidade a este plano integrado, tal como no
Plano de Igualdade de Género e não discriminação, no projeto (com
- missão em

Plano de Ação para cumprimento das Recomendações do grupo de
trabalho do PNDAE:
Na sequência da publicação do Despacho n.º 2715/2018, de 15 de
março do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde - que
determina a criação de um grupo de trabalho que visa a
requalificação do PNDAE - o INEM iniciou os trabalhos conducentes a
apresentação de uma proposta que permite desenvolver e disseminar
a utilização do DAE em Portugal e melhorar o acesso das vitimas em
paragem cardio-respiratória a esta medida life saving.
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Em 2018 foi criado um Plano de Ação para implementação das
iniciativas determinadas pelo Grupo de trabalho, com vista à sua
implementação no decorrer do ano de 2019, que já teve
desenvolvimentos em 2020 tendo continuação para o triénio 20202022.
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Cap. VII

Unidades Orgânicas

Tal como apresentado no ponto 3 do Capítulo I, o INEM tem uma estrutura
orientada para três grandes vertentes: a área operacional, a área de apoio e
logística e a área de apoio à gestão. A gestão operacional da atividade de
emergência

médica

é

assegurada

pelos

serviços

desconcentrados

responsáveis pela gestão operacional.
No presente capítulo apresentam-se as atribuições de cada Unidade Orgânica,
e as previsões do Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022.
Recordar que se encontra em curso uma alteração dos estatutos, e estrutura
orgânica do INEM, onde se prevê, entre outros, alteração dos serviços
desconcentrados, passando o INEM a dispor de quatro serviços territorialmente
desconcentrados, com as seguintes áreas territoriais de atuação:
Delegação Regional do Norte: na área correspondente ao nível II da
Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) do
Norte.
Delegação Regional do Centro: na área correspondente ao nível II da
Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) do
Centro.
Delegação Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo: na área
correspondente ao nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais
para Fins Estatísticos (NUTS) de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo.
Delegação Regional do Algarve: na área correspondente ao nível II da
Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) do
Algarve.

Encontra-se igualmente prevista a reformulação das restantes Unidades
Orgânicas do Instituto, com vista a dotá-lo das melhores condições e de modo
a dar resposta aos desafios da sua missão e atingir os objetivos previstos.
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1.

Departamento de Emergência Médica

No INEM, a emergência médica é coordenada pelo Departamento de
Emergência Médica (DEM) a quem compete, numa primeira linha, coordenar o
SIEM, nas vertentes normativa e técnica, e proceder à avaliação periódica do
seu funcionamento.
O DEM tem na sua dependência o Gabinete de Coordenação Nacional de
Orientação de Doentes Urgentes (GCNODU).
As competências do DEM estão determinadas no artigo 4 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM). As competências do GCNODU, estão
determinadas no ponto 2.2.1. da Deliberação do Conselho Diretivo do INEM n.º
853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade operacional flexível, ao abrigo
do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação,
modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do DEM e do GCNODU
e a proposta de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por
categorias profissionais.

O DEM/GCNODU propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do
triénio 2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Aumentar as receitas em prestações de serviços.
Definir um plano de renovação e otimização dos equipamentos de
electromedicina.

Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte.
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
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Consolidar a implementação do Registo Clínico Eletrónico em todas as
suas vertentes.
Promover a análise clínica dos dados para benchmarking com as
melhores práticas.
Potenciar a publicação de artigos científicos.
Promover a realização de reuniões científicas.
Promover a apresentação de candidaturas a prémios.
Desenvolver projetos de parceira internacional.
Estabelecer parcerias com entidades externas para promover
campanhas de sensibilização.
Rever protocolos estratégicos.
Promover parcerias nos diferentes níveis assistenciais.
Estabelecer parcerias com as Faculdades de Medicina, a Associação
Nacional dos Estudantes de Medicina e a Ordem dos Médicos, com
vista a realizar o recrutamento de novos médicos.
Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de triagem do
CODU.
Implementação e revisão de protocolos apoiados em Normas de
orientação clínica.
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica,
que permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade
nos serviços prestados.
Melhorar a capacidade de intervenção em situações de exceção,
interna e externamente.
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de
acidente ou doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM",
nomeadamente através da análise e resposta às reclamações.
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2.

Departamento de Formação em Emergência Médica

É o Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) que define,
planeia e orienta a estratégia de formação em emergência médica, dos vários
intervenientes do SIEM, incluindo estabelecimentos, instituições e serviços do
Serviço Nacional de Saúde.
O DFEM tem na sua dependência o Gabinete de Certificação e Acreditação
(GCA).
As competências do DFEM estão determinadas no artigo 5 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM). As competências do GCA, estão
determinadas no ponto 3.1.1. da Deliberação do Conselho Diretivo do INEM n.º
853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade operacional flexível, ao abrigo
do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação,
modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do DFEM e do GCA e a
proposta de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por
categorias profissionais.

O DFEM/GCA propõe-se ainda a cumprir com os seguintes objetivos no decorrer
do triénio 2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Aumentar as receitas em prestações de serviços.

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Reestruturar o Programa de Auditorias e Ações de Fiscalização.
Definir um plano de implementação e desenvolvimento da Academia
de Formação INEM.
Atualizar a estratégia de formação em emergência médica.
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Rever o modelo de gestão da acreditação de entidades para
Formação

em

Emergência

Médica

(acreditação

e

acompanhamento).
Garantir a sustentabilidade dos centros de formação.
Otimizar a rede de formação em emergência médica certificada pelo
INEM, permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas
com formação.
Consolidar o Projeto SBV/DAE nas Escolas.
Efetuar parcerias com Universidades com vista a alterar o paradigma
da formação, recorrendo às novas tecnologias, como simulação
biomédica e realidade virtual.
Melhorar

o

modelo

de

gestão

do

Programa

Nacional

de

Desfibrilhação Automática Externa.
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de
acidente ou doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM",
nomeadamente através da análise e resposta às reclamações.
Melhorar o empowerment dos cidadãos contribuindo para a literacia
em saúde.

3.

Departamento de Gestão de Recursos Humanos

O Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) é a Unidade de
apoio responsável pela definição e implementação de uma política de gestão
de recursos humanos, assegurando a gestão previsional dos recursos humanos
do INEM, através de adequados instrumentos de planeamento e controlo de
gestão.
O DGRH tem na sua dependência

o Gabinete de Planeamento e

Desenvolvimento de Recursos Humanos (GPDRH)
As competências do DGRH estão determinadas no artigo 7 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM). As competências do GPDRH, estão
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determinadas no ponto 4.1.1. da Deliberação do Conselho Diretivo do INEM n.º
853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade operacional flexível, ao abrigo
do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação,
modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do DEM e do GCNODU
e a proposta de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por
categorias profissionais.

O DGRH/GPDRH propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do
triénio 2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Consolidar as carreiras especiais existentes.
Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde ocupacional.
Elaborar um modelo de organização e gestão estratégica da
formação.
Elaborar um modelo de valorização pessoal do capital humano.
Garantir os processos de recrutamento para preenchimento da
dotação do mapa de pessoal.
Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos às
valorizações remuneratórias.
Implementar programa de promoção da igualdade de género.

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
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4.

Departamento de Gestão Financeira

É ao Departamento de Gestão Financeira (DGF) que compete assegurar a
definição e implementação da política financeira e orçamental do INEM.
O DGF tem na sua dependência o Gabinete de Gestão Orçamental e
Investimentos (GGOI),
As competências do DGF estão determinadas no artigo 8 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM). As competências do GGOI, estão
determinadas no ponto 5.1.1. da Deliberação do Conselho Diretivo do INEM n.º
853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade operacional flexível, ao abrigo
do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação,
modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do DGF e GGOI e a
proposta de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por
categorias profissionais.

O DGF/GGOI propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do
triénio 2020-2022:
Elaborar um plano financeiro adequando os investimentos em bens de
capital.
Implementar uma política de controlo interno.
Identificar oportunidades de financiamento externo.
Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos às
valorizações remuneratórias.

Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte.
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
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5.

Gabinete de Logística e Operações

A principal função do Gabinete de Logística e Operações (GLO) é a de garantir
a gestão da frota do INEM, garantindo a respetiva operacionalidade,
substituição, avaliação e alienação, assim como proceder às necessárias
vistorias de conformidade das viaturas e equipamentos, de transportes de
doentes urgentes/emergentes, fiscalizando a atividade de transporte de
doentes.
Importa referir que com a criação, em 2017, do Gabinete de Gestão de
Instalação (GGI), as competências atribuídas à GLO em matéria de gestão das
instalações, próprias ou de parceiros, foram transferidas para este novo
gabinete.
As competências do GLO estão determinadas no artigo 9 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GLO e a proposta
de Mapa de Pessoal para o triénio 2020 -2022, distribuídos por categorias
profissionais.

O GLO propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio
2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Diminuir custos com reparações e manutenções dos meios de
emergência médica.
Rever o plano de implementação/renovação de meios de acordo
com a expectativa dos investimentos.
Definir um plano de renovação e otimização dos equipamentos de
electromedicina.

Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte.
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Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Reestruturar o Programa de Auditorias e Ações de Fiscalização.
Melhorar o modelo de gestão de transporte de doentes (Alvarás,
vistorias e fiscalização).

6.

Gabinete de Sistemas e Tecnologias da Informação

É o Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI) que assegura a
implementação dos sistemas de informação do INEM e define as interfaces com
outros sistemas de informação internos e externos.
As competências do GSTI estão determinadas no artigo 10 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GSTI e a proposta de
Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por categorias
profissionais.

O GSTI propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio
2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Adequar o plano orçamental de acordo com o contexto externo e
interno.

Elaborar um plano de renovação do parque informático.
Reestruturar a rede de dados e de distribuição, garantindo a
interoperabilidade dos sistemas.
Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte.
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Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica,
que permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade
nos serviços prestados.

7.

Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública

É o Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública (GGCCP) que
assegura as aquisições de todos os bens, serviços e empreitadas necessárias ao
funcionamento do INEM e que desenvolve os adequados procedimentos de
contratação pública.
As competências do GGCCP estão determinadas no artigo 11 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GGCCP e a proposta
de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por categorias
profissionais.

O GGCCP propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio
2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Adequar o plano orçamental de acordo com o contexto externo e
interno.
Implementar um plano de compras sustentáveis.

Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte.
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
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Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Rever os protocolos com os parceiros do INEM para gestão otimizada
de recursos.

8.

Gabinete Jurídico

O Gabinete Jurídico (GJ) do INEM, enquanto Unidade de Apoio à Gestão,
realiza pareceres, analisa e prepara informações sobre matérias de natureza
jurídica das áreas de competência do Instituto, assim como presta consultoria
jurídica sobre todos os assuntos que lhe sejam remetidos pelo Conselho Diretivo
do INEM.
As competências do GJ estão determinadas no artigo 12 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GJ e a proposta de
Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por categorias
profissionais.
O GJ propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio 20202022:
Implementar uma política de controlo interno.

Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte.
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Criar mecanismo de controlo dos protocolos/contratos com os
parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica.
Melhorar o modelo de gestão de transporte de doentes (Alvarás,
vistorias e fiscalização).
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9.

Gabinete de Gestão de Instalações

O Gabinete de Gestão de Instalações (GGI), foi criado por Deliberação do
Conselho Diretivo do INEM de 28 de abril de 2017, enquanto Unidade flexível,
abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação,
modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis).
A criação desta unidade justificou-se por força das atribuições do INEM e da
dispersão geográfica da sua atuação, com utilização de um conjunto muito
alargado de instalações, próprias ou de parceiros (hospitais, autarquias, corpos
de bombeiros, entre outras). Para além disso, a responsabilidade pela gestão
dessas Instalações encontrava-se dispersa por diversas unidades orgânicas, o
que não se revelava facilitadora para os utilizadores, nem propicia para a
tomada de decisões de forma ágil e expedita, e dificultava o planeamento de
medidas estruturais e organizacionais coerentes e integradas.
O GGI tem como missão melhorar a eficácia e eficiência na gestão das
instalações, através da implementação de um sistema integrado de gestão dos
edifícios que constituem o património do INEM bem como das instalações
locadas ou cedidas por outras entidades e utilizadas pelos profissionais do
Instituto no âmbito da sua missão.
As competências do GGI estão determinadas na Deliberação do Conselho
Diretivo do INEM n.º 28/2017 de 28/04, que constitui esta unidade flexível de
apoio à gestão, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que
permite a criação, modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis.
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GGI e a proposta de
Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por categorias
profissionais.

O GGI propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio
2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
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Adequar o plano orçamental de acordo com o contexto externo e
interno.
Elaborar/rever um plano de implementação/reabilitação das bases
dos meios de emergência.
Elaborar/rever um plano de renovação e otimização dos serviços de
backoffice.

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.

10. Gabinete de Qualidade
É o Gabinete de Qualidade (GQ) do INEM que assegura o apoio ao Conselho
Diretivo na definição da política da qualidade, garantindo a difusão da mesma
e promovendo o cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis.
As competências do GQ estão determinadas no artigo 14 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GQ e a proposta de
Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por categorias
profissionais.

O GQ propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio 20202022:
Implementar uma política de controlo interno.
Elaborar modelo de incentivo ao envolvimento e participação dos
profissionais.
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Aplicar questionários de avaliação da satisfação das Unidades
Orgânicas.

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Reestruturar o Programa de Auditorias e Ações de Fiscalização.
Aplicação de questionários de avaliação da satisfação.
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de
acidente ou doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM",
nomeadamente através da análise e resposta às reclamações.

11. Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão
O planeamento e controlo de gestão assume uma crescente relevância na
gestão da atividade do INEM sendo a principal função do Gabinete de
Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG), garantir uma visão integrada do
INEM em articulação com os seus objetivos estratégicos.
As competências do GPCG estão determinadas no artigo 15 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GPCG e a proposta
de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por categorias
profissionais.

O GPCG propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio
2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Rever a tabela de preços dos serviços prestados pelo INEM.
Rever a tabela de financiamento dos Postos de Emergência Médica.
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Promover o financiamento de projetos no INEM.
Rever o plano de implementação/renovação de meios de acordo
com a expectativa dos investimentos.

Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte.
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Implementar medidas de combate à Corrupção e infrações conexas.
Reestruturar o Programa de Auditorias e Ações de Fiscalização.

dirigentes intermédios.
Criar mecanismo de controlo dos protocolos/contratos com os
parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica.
Promover a apresentação de candidaturas a prémios.
Rever os protocolos com os parceiros do INEM para gestão otimizada
de recursos.
Rever protocolos estratégicos.
Criar mecanismo de acompanhamento da execução das parcerias.
Rever e atualizar os despachos que definem e regulam a atividade do
CODU e dos meios.

12. Gabinete de Marketing e Comunicação
A implementação de uma estratégia de comunicação, quer interna, quer
externa, e a dinamização de um plano de comunicação para o INEM são
atividades da responsabilidade do Gabinete de Marketing e Comunicação
(GMC) que é uma Unidade de Apoio à Gestão e assegura, ainda, a atividade
de assessoria mediática e de divulgação da atividade do Instituto.
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As competências do GMC estão determinadas no artigo 16 º da Portaria n.º
158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências do GMC e a proposta
de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos por categorias
profissionais.

O GMC propõe-se cumprir com os seguintes objetivos no decorrer do triénio
2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
Rever e Implementar o Processo de Comunicação do INEM.
Elaborar modelo de incentivo ao envolvimento e participação dos
profissionais.

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Estabelecer parcerias com entidades externas para promover
campanhas de sensibilização.
Promover parcerias com empresas/organizações para benefício dos
trabalhadores.
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de
acidente ou doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM",
nomeadamente através da análise e resposta às reclamações.
Melhorar o empowerment dos cidadãos contribuindo para a literacia
em saúde.
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13. Delegações Regionais
O INEM dispõe três serviços territorialmente desconcentrados, designados por
Delegações Regionais:
Delegação Regional do Norte.
Delegação Regional do Centro.
Delegação Regional do Sul, que engloba a região de Lisboa e Vale do
Tejo, do Alentejo e do Sul.

São as Delegações Regionais do INEM, nas suas áreas territoriais de atuação,
que asseguram a gestão operacional, na respetiva área geográfica, dos
processos

relativos

ao

atendimento

e

assistência

a

doentes

urgentes/emergentes, bem como, à operacionalidade dos meios humanos,
financeiros e materiais que lhe estão afetos.
Cada uma das Delegações Regionais tem na sua dependência um Gabinete
de Gabinete de Coordenação Regional do Sistema Integrado de Emergência
Médica (GCR -SIEM).
As competências das Delegações Regionais estão determinadas no artigo 17 º
da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM). As competências dos
GCR - SIEM, estão determinadas no ponto 1.1.1. da Deliberação do Conselho
Diretivo do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade operacional
flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite
a criação, modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis).
No Anexo III apresenta-se o detalhe das competências das Delegações
Regionais e a proposta de Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2022, distribuídos
por categorias profissionais.

As Delegações Regionais propõem-se cumprir com os seguintes objetivos no
decorrer do triénio 2020-2022:
Implementar uma política de controlo interno.
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Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e
Meios.
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação.
Consolidar a implementação do Registo Clínico Eletrónico em todas as
suas vertentes.
Otimizar a rede de formação em emergência médica certificada pelo
INEM, permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas
com formação.
Rever os protocolos com os parceiros do INEM para gestão otimizada
de recursos.
Rever protocolos estratégicos.
Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de triagem do
CODU.
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica,
que permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade
nos serviços prestados.
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de
acidente ou doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM",
nomeadamente através da análise e resposta às reclamações.
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Conclusão
Num contexto atual, resultante do impacto do novo coronavírus SARS-CoV2,
causador da pandemia de Covid-19, sem data anunciada para retoma total

triénio 2020-2022 tiveram em consideração a importância inequívoca da sua
Missão, ajustado a uma necessidade imperiosa de ganhos de eficiência, nas
suas linhas estratégicas mas também na adaptação das atividades do Instituto
e a adoção de novas medidas adaptando as atividades ao contexto sócio
económico e à previsibilidade de quebra da principal fonte de financiamento
do INEM (percentagem dos prémios ou contribuições relativas a contratos de
seguros).
O INEM tem como principal objetivo levar a cabo uma utilização mais racional
e eficiente dos recursos disponíveis e controlo da despesa, não apenas pelo
objetivo da sustentabilidade financeira, mas porque esta é absolutamente
necessária para continuar a garantir o direito à proteção da saúde.
É neste contexto que o INEM considera essencial dispor de um instrumento de
gestão de curto e médio prazo tendo para o triénio 2020-2022. O objetivo é o
de consolidar as principais linhas de ação que têm orientado a sua estratégia e
a necessidade de fazer face aos novos desafios, nomeadamente os que a
pandemia da Covid-19 envolve.
Este documento será fundamental para enquadrar o desenvolvimento da sua
atividade nos próximos três anos e criar as condições necessárias ao melhor
cumprimento da sua Missão.
A estratégia definida para o próximo triénio, assente por um lado no seu capital
humano (com colaboradores pró-ativos e responsáveis pela concretização dos
objetivos propostos), e nos seus valores corporativos (apostando nas parcerias
estratégicas), garantirá à organização um paradigma de intervenção assente
na inovação e qualidade que salvaguarde a continuidade de um património
cultural intangível que se resume na sua missão.
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Nesta matéria, consideramos estar perante um desafio: o de reorganizar a nossa
atividade adaptada as atuais exigências, mas que assegure os melhores e mais
seguros cuidados de saúde aos cidadãos no campo da emergência médi ca,
ou seja, orientados para o cidadão e caracterizados pela procura da
excelência e inovação.

Em suma, o presente Plano Estratégico, enquanto ferramenta de gestão
eficaz, permitirá construir um futuro melhor para o INEM, porquanto possibilitará:
Identificar fatores significativos;
Antecipar ameaças;
Aproveitar ao máximo as oportunidades;
Superar as fraquezas.
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Lista de siglas e acrónimos

ACSA

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia

AEM

Ambulâncias de Emergência Médica

ANEPC

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

ARS

Administração Regional de Saúde

AVC

Acidente Vascular Cerebral

BV

Bombeiros Voluntários

CAPIC

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise

CB

Corpo de Bombeiros

CD

Conselho Diretivo

CF

Centro de Formação

CIAV

Centro de Informação Antivenenos

CODU

Centro de Orientação de Doentes Urgentes

CVP

Cruz Vermelha Portuguesa

DAE

Desfibrilhadores Automáticos Externos

DEM

Departamento de Emergência Médica

DFEM

Departamento de Formação em Emergência Médica

DGF

Departamento de Gestão Financeira

DGRH

Departamento de Gestão de Recursos Humanos

DGS

Direção-Geral da Saúde

DR

Delegação Regional

DRC

Delegação regional do Centro

DRN

Delegação Regional do Norte

DRS

Delegação Regional do Sul

EAMST

Enfarte Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST

GCA

Gabinete de Certificação e Acreditação

GCNODU

Gabinete de Coordenação Nacional de Doentes Urgentes

GGCCP

Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública

GGOI

Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos

GJ

Gabinete Jurídico

GLO

Gabinete de Logística e Operações

GMC

Gabinete de Marketing e Comunicação
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GPCG

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

GPDRH

Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos

GQ

Gabinete de Qualidade

GSTI

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação

INEM

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

ISO

International Organization for Standardization

LVT

Lisboa e Vale do Tejo

MAI

Ministério da Administração Interna

MEM

Motociclo de Emergência Médica

MS

Ministério da Saúde

OE

Objetivo estratégico

OOp

Objetivo operacional

PEM

Posto de Emergência Médica

PNDAE

Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa

RES

Posto Reserva

SAV

Suporte Avançado de Vida

SBV

Suporte Básico de Vida

SHEM

Serviço de Helicópteros de Emergência Médica

SIADAP

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na
Administração Pública

SIEM

Sistema Integrado de Emergência Médica

SIV

Suporte Imediato de Vida

SNS

Serviço Nacional de Saúde

SU

Serviço de Urgência

SUB

Serviço de Urgência Básica

TEPH

Técnico de Emergência Pré-Hospitalar

TETRICOSY

TElephonic TRIage and COunseling SYstem

TIP

Transporte Inter-hospitalar Pediátrico

UMIPE

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência

VMER

Viatura Médica de Emergência e Reanimação

QUAR

Quadro de Avaliação e Responsabilização
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Anexo I Mapa de Objetivos
Perspetiva financeira
ID. OE

F1

F2

Objetivo Estratégico

Garantir a sustentabilidade financeira do
INEM

Investir em projetos passíveis de
cofinanciamento por via de financiamento
externo/fundos estruturais

Meta

N.º
OOp

Objetivo Operacional

UO Responsável
(principal)

2020

2021

2022

F1.1

Elaborar um plano finance iro adequando os investimentos
em bens de capital.

DGF

x

x

x

F1.2

Implementar uma política de controlo interno.

Todas

x

x

F1.3

Adequar o plano orçamental de acordo com o contexto
externo e interno.

GGI | GGCCP |
GSTI

x

x

x

F1.4

Implementar um plano de compras sustentáveis.

GGCCP

x

x

x

F1.5

Diminuir custos com reparações e manutenções dos
meios de emergência médica.

GLO

x

x

x

F1.6

Rever a tabela de preços dos serviços prestados pelo
INEM.

GPCG

x

F1.7

Aumentar as receitas em prestações de serviços.

DFEM | DEM

x

F1.8

Rever a tabela de financiamento dos Postos de
Emergência Médica.

GPCG

x

x

F2.9

Promover o financiamento de projetos no INEM.

GPCG

x

x

x

F2.10

Identificar oportunidades de financiamento externo.

DGF

x

x

x

x
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Perspetiva inovação e aprendizagem
ID. OE

IA 1

IA 2

Objetivo Estratégico

Garantir e reter um quadro de pessoal com
elevadas qualificações e competências

Promover uma cultura de colaboração,
pensamento crítico, partilha de
conhecimento e inovação, potenciando o
trabalho em equipa.

N.º
OOp

Objetivo Operacional

UO Responsável

IA 1.11

Consolidar as carreiras especiais existentes.

DGRH

IA 1.12

Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde
ocupacional.

DGRH

IA 1.13

Elaborar um modelo de organização e gestão
estratégica da formação.

DGRH

IA 1.14

Elaborar um modelo de valorização pessoal do capital
humano.

DGRH

IA 1.15

Garantir os processos de recrutamento para
preenchimento da dotação do mapa de pessoal .

DGRH

IA 1.16

Garantir a operacional ização atempada dos atos
relativos às valorizações remuneratórias.

DGRH | DGF

IA2.17

Rever e Implementar o Processo de Comunicação do
INEM.

GMC

IA2.18

Elaborar modelo de incentivo ao envolvimento e
participação dos profissionais.

IA2.19

Implementar programa de promoção da igualdade de
género.

IA2.20

Aplicar questionários de avaliação da satisfação das
Unidades Orgânicas.

Meta
2020

2021

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

GMC | GQ

x

DGRH

x

GQ

2022

x

x

x

x

Página 183 de 220

Anexo I

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Perspetiva inovação e aprendizagem
ID. OE

IA 3

Objetivo Estratégico

Investir na capacidade logística e de
sistemas de informação, otim izados e
adequados às necessidades dos
trabalhadores(as) e dos cidadãos(ãs)

Meta

N.º
OOp

Objetivo Operacional

UO Responsável

IA3.21

Elaborar/rever um plano de implementação/reabilitação
das bases dos meios de emergência.

IA3.22

Elaborar/rever um plano de renovação e otim ização dos
serviços de backoffice .

IA3.23

Rever o plano de implementação/renovação de meios
de acordo com a expectativa dos investimentos.

IA 3.24

Definir um plano de renovação e otimização dos
equipamentos de electromedicina.

IA 3.25

2020

2021

GGI

x

x

GGI

x

x

GPCG | GLO

x

x

x

GLO | DEM

x

x

x

Todas

x

x

IA 3.26

Elaborar um plano de renovação do parque informático.

GSTI

x

IA 3.27

Reestruturar a rede de dados e de distribuição,
garantindo a interoperabilidade dos sistemas.

GSTI

x

2022

x

Página 184 de 220

Anexo I

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Perspetiva processos
ID. OE

P1

P2

Objetivo Estratégico

Potenciar a utilização de tecnologias e
instrumentos de gestão inovadores.

Garantir o planeamento, coordenação e
acreditação da formação em emergência
médica.

N.º
OOp

Objetivo Operacional

UO Responsável

Meta
2020

2021

2022

GJ | GPCG | DEM
| GLO | GGCCP |
DGF | GSTI

x

x

x

Todas

x

x

x

Todas exceto DGF

x

x

x

GPCG

x

x

x

DEM | DR

x

x

P 1.28

Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em
áreas de suporte.

P 1.29

Dar continuidade e consolidar o processo de
Acreditação CODU e Meios.

P 1.30

Dar continuidade e consolidar os processos de
certificação.

P 1.31

Implementar medidas de combate à corrupção e
infrações conexas.

P 1.32

Consolidar a implementação do Registo Clínico
Eletrónico em todas as suas vertentes.

P 1.33

Reestruturar o Programa de Auditorias e Ações de
Fiscal ização.

P 1.34

dashboard
Diretivo e os dirigentes intermédios.

P 1.35

Criar mecanismo de controlo dos protocolos/contratos
com os parceiros do Sistema Integrado de Emergência
Médica.

GJ | GPCG

P 2.36

Definir um plano de implementação e desenvolvimento
da Academia de Formação INEM.

DFEM

P 2.37

Atualizar a estratégia de formação em emergência
médica.

DFEM

P 2.38

Rever o modelo de gestão da acreditação de entidades
para Formação em Emergência Médica (acreditação e
acompanhamento).

DFEM

GQ | GLO | DFEM
| GPCG

x

GPCG

x

x

x

x
x

x
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Perspetiva Processos
ID. OE

P2

P3

P4

Objetivo Estratégico

Garantir o planeamento, coordenação e
acreditação da formação em emergência
médica. (cont.)

Desenvolver a investigação e a inovação na
área da emergência médica.

Promover parcerias estratégicas

N.º
OOp

Objetivo Operacional

UO Responsável

Meta
2020

2021

2022

P 2.39

Garantir a sustentabil idade dos centros de formação.

DFEM

x

x

x

P 2.40

Otimizar a rede de formação em emergência médica
certificada pelo INEM, permitindo um crescimento
exponencial do número de pessoas com formação.

DFEM | DR

x

x

x

P 3.41

Promover a análise clínica dos dados para benchmarking
com as melhores práticas.

DEM

x

P 3.42

Potenciar a publicação de artigos científicos

DEM

x

x

P 3.43

Promover a realização de reuniões científicas.

DEM

x

x

P 3.44

Promover a apresentação de candidaturas a prémios.

P 4.45

Desenvolver projetos de parceira internacional.

P 4.46

DEM | GPCG

x

x

x

DEM

x

x

x

Rever os protocolos com os parceiros do INEM para
gestão otim izada de recursos.

GPCG | DR |
GGCCP

x

x

x

P 4.47

Estabelecer parcerias com entidades externas para
promover campanhas de sensibilização.

GMC | DEM

x

x

x

P 4.48

Promover parcerias com empresas/organizações para
benefício dos trabalhadores.

GMC

x

x

x

P 4.49

Rever protocolos estratégicos.

x

x

P 4.50

Promover parcerias nos diferentes níveis assistenciais.

P 4.51

Criar mecanismo de acompanhamento da execução
das parcerias.

GPCG | DR | DEM
DEM
GPCG

x
x

x

x
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Perspetiva Processos
ID. OE

Objetivo Estratégico

N.º
OOp
P 4.52

P 4.53
P4

Promover parcerias estratégicas

P 4.54

P5

Garantir o planeamento, coordenação e
prestação de cuidados de saúde na área
da emergência médica.

Objetivo Operacional
Consolidar o Projeto SBV/DAE nas Escolas.
Efetuar parcerias com Universidades com vista a alterar o
paradigma da formação, recorrendo às novas
tecnologias, como simulação biomédica e realidade
virtual.
Estabelecer parcerias com as Faculdades de Medicina, a
Associação Nacional dos Estudantes de Medicina e a
Ordem dos Médicos, com vista a realizar o recrutamento
de novos médicos

UO Responsável

Meta
2020

2021

2022

DFEM

x

DFEM

x

x

DEM

x

x

x

x

P 5.55

Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de
triagem do CODU.

DEM | DR

x

P 5.56

Melhorar o modelo de gestão de transporte de doentes
(Alvarás, vistorias e fiscalização).

GLO | GJ

x

P 5.57

Melhorar o modelo de gestão do Programa Nacional de
Desfibrilhação Automática Externa.

DFEM

P 5.58

Implementação e revisão de protocolos apoiados em
normas de orientação clínica.

DEM

x

P 5.59

Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de
emergência médica, que permita assegurar maior
rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços
prestados.

DEM | DR | GSTI

x

x

P 5.60

Rever e atualizar os despachos que definem e regulam a
atividade do CODU e dos meios.

GPCG

x

x

P 5.61

Melhorar a capacidade de intervenção em situações de
exceção, interna e externamente.

DEM

x

x

x

Página 187 de 220

Anexo I

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Perspetiva Clientes
ID. OE

Objetivo Estratégico

C1

Garantir, na área da emergência médica,
uma resposta integrada, rápida, segura e de
qualidade.

C2

Melhorar a integração de serviços que
potenciem o valor e o reconhecimento da
marca INEM

N.º
OOp

Objetivo Operacional

C 1.62

Aplicação de questionários de avaliação da satisfação

C 1.63

Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde
às vítimas de acidente ou doença súbita e reforçar a
confiança na "marca INEM", nomeadamente através da
análise e resposta às reclamações.

C 2.64

Melhorar o empowerment dos cidadãos contribuindo
para a literacia em saúde

UO Responsável

Meta
2020

2021

2022

GQ

x

x

x

GMC | GQ | DEM
| DR | DFEM

x

x

x

GMC | DFEM

x

x

x
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Anexo II Análise de Stakeholders
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Competências e Mapa de Pessoal do DEM/GCNODU

As competências do Departamento de Emergência Médica (DEM) estão
determinadas no artigo 4 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
As competências do Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de
Doentes

Urgentes

(GCNODU), estão determinadas no ponto 2.2.1. da

Deliberação do CD do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade
operacional flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
São competências do DEM:
Promover a articulação entre o Serviço de Emergência Médica PréHospitalar e os serviços de urgência/emergência.
Desenvolver e implementar técnicas de emergência médica, incluindo
a realização de estudos e análises no sentido de garantir o seu
constante aperfeiçoamento e difusão dentro do SIEM, de acordo com
o estado da arte em cada momento.
Promover a investigação científica e tecnológica no âmbito da
emergência médica.
Assegurar

a

representação

internacional,

no

domínio

das

competências e atribuições do INEM e promover a cooperação com as
comunidades lusófonas, sem prejuízo das competências próprias do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob a coordenação da DGS,
enquanto entidade responsável pela coordenação da atividade do
Ministério da Saúde no domínio das relações internacionais.
Prestar apoio técnico, quando solicitado, no âmbito da emergência
médica às instituições que colaboram com o INEM.
Coordenar a atividade de informação antivenenos, de apoio
psicológico e intervenção em crise, de planeamento e intervenção em
situações de exceção e gerir os medicamentos e equipamentos
médicos do INEM, nomeadamente nas suas vertentes técnica e
normativa.

Página 200 de 220

Anexo III

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Desenvolver a implementação de instrumentos de garantia e controlo
da qualidade técnica dos cuidados de saúde prestados pelo INEM.
Avaliar o desempenho técnico e o cumprimento de requisitos legais
com implicação clínica das atividades desenvolvidas pelas entidades
do SIEM.
Definir normas técnicas relativas à operacionalidade das centrais de
emergência médica.
Colaborar com a DGS na elaboração de normas de orientação clínica
relativas à atividade de emergência médica.
Colaborar na elaboração dos planos de emergência/catástrofe com
as Administrações Regionais de Saúde, com a DGS e com a Autoridade
Nacional de Proteção Civil, no âmbito das respetivas leis reguladoras.
Orientar a atuação coordenada dos agentes de saúde nas situações
de catástrofe ou calamidade, integrando a organização definida em
planos de emergência/catástrofe, sem prejuízo das atribuições de
outras entidades.
Planear e coordenar as ações de proteção e de acompanhamento de
altas individualidades.
Coordenar a atividade a nível nacional realizada em cada CODU,
inerente ao atendimento, triagem e regulação médica dos pedidos de
emergência médica recebidos através do número europeu de
emergência,

bem

como

o

acionamento

dos

meios

e

acompanhamento até à unidade de saúde adequada.
Coordenar a atividade de transporte inter-hospitalar do(a) doente
urgente/emergente, realizada pelos meios de emergência do INEM.
Promover, coordenar, assegurar e monitorizar a orientação dos(as)
doentes urgentes das vias verdes instituídas pelos programas nacionais.
Monitorizar a atividade dos CODU e desenvolver propostas de melhoria
do seu desempenho.
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Promover

a

criação

das

condições

humanas

e

tecnológicas

necessárias ao desenvolvimento dos CODU.
Assegurar e monitorizar a transmissão dos dados clínicos entre os meios
de emergências pré-hospitalar e unidades de saúde do SIEM.
São competências do GCNODU:
Coordenar a atividade a nível nacional realizada em cada CODU,
inerente ao atendimento, triagem e regulação médica dos pedidos de
emergência médica, recebidos através do número europeu de
emergência,

bem

como

o

acionamento

dos

meios

e

acompanhamento até à unidade de saúde adequada.
Coordenar a atividade de transporte inter-hospitalar do(a) doente
urgente/emergente, realizada pelos meios de emergência do INEM.
Promover, coordenar, assegurar e monitorizar a orientação dos(as)
doentes urgentes das vias verdes, instituídas pelos programas nacionais.
Monitorizar a atividade dos CODU e desenvolver propostas de melhoria
do seu desempenho.
Promover

a

criação

das

condições

humanas

e

tecnológicas

necessárias ao desenvolvimento do CODU.
Assegurar e monitorizar a transmissão dos dados clínicos entre os meios
de emergências pré-hospitalar e unidades de saúde do SIEM.
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Proposta de Mapa de Pessoal para o DEM/GCNODU para o triénio 2020-2022:

2.

Competências e Mapa de Pessoal do DFEM/GCA

As competências do Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM)
estão determinadas no artigo 5 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do
INEM).
As competências do Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA), estão
determinadas no ponto 3.1.1. da Deliberação do CD do INEM n.º 853/2012, de
29/06, que constitui esta unidade operacional flexível, ao abrigo do número 3, do
artigo 1º dos Estatutos do INEM.
São competências do DFEM:
Conceber e preparar os produtos pedagógicos.
Definir os critérios de avaliação de cada produto pedagógico.
Elaborar os manuais de formação de emergência médica, em
colaboração com o DEM.
Certificar os formadores do INEM.
Organizar uma bolsa permanente de formadores internos e externos,
nos termos do disposto na lei.
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Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência
médica ministrada pelo INEM.
Acreditar entidades externas ao INEM para a realização de ações de
formação em emergência médica.
Certificar a formação em emergência médica.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência
médica

ministrada

pelas

entidades

devidamente

acreditadas,

nomeadamente, através da realização de auditorias.
São competências do GCA:
Acreditar entidades externas ao INEM, para a realização de ações de
formação em emergência médica.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência
médica,

ministrada

pelas

entidades

devidamente

acreditadas,

nomeadamente através da realização de auditorias.
Proposta de Mapa de Pessoal para o DFEM/GCA para o triénio 2020-2022:

3.

Competências e Mapa de Pessoal do DGRH/GPDRH

As competências do Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)
estão determinadas no artigo 7 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do
INEM).
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As competências do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos
Humanos (GPDRH), estão determinadas no ponto 4.1.1. da Deliberação do CD
do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade operacional flexível,
ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
São competências do DGRH:
Gerir o sistema de carreiras e de avaliação de desempenho dos(as)
trabalhadores(as) do INEM.
Organizar e assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos do
INEM incluindo o controlo de assiduidade, as férias e o processamento
de remunerações.
Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais
legislações aplicáveis à gestão dos recursos humanos, garantindo a sua
coordenação e harmonização global.
Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e
acolhimento dos(as) trabalhadores(as).
Identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento de
competências dos(as) trabalhadores(as). É ao DGRH que compete
propor ao Conselho Diretivo a política de recursos humanos a adotar no
INEM. A sua atividade centra-se no recrutamento, seleção e
acolhimento do pessoal, bem como na gestão do sistema de carreiras,
de avaliação de desempenho e na gestão da formação e
desenvolvimento dos(as) colaboradores(as).
São competências do GPDRH:
Assegurar a elaboração de projetos de regulamentos e outros
normativos em matérias da sua área de competência.
Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais
legislações aplicáveis à gestão dos recursos humanos, garantindo a sua
coordenação e harmonização global.
Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e
acolhimento dos(as) trabalhadores(as).
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Identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento de
competências dos(as) trabalhadores(as).
Proposta de Mapa de Pessoal para o DGRH/GPDRH para o triénio 2020-2022:

4.

Competências e Mapa de Pessoal do DGF/GGOI

As competências do Departamento de Gestão Financeira (DGF) estão
determinadas no artigo 8 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
As competências do Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos (GGOI),
estão determinadas no ponto 5.1.1. da Deliberação do CD do INEM n.º 853/2012,
de 29/06, que constitui esta unidade operacional flexível, ao abrigo do número 3,
do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
São competências do DGF:
Organizar, elaborar e manter atualizados os registos contabilísticos.
Efetuar a gestão das receitas, emitir ordens de pagamento e assegurar
a conferência de faturas.
Elaborar a conta de gerência e controlar o orçamento de tesouraria.
Proceder à cobrança de receitas e ao pagamento de despesas.
Elaborar relatórios financeiros periódicos.
Desenvolver todas as ações de gestão económico--financeira que se
mostrem necessárias ou que lhe forem determinadas pelo conselho
diretivo.
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São competências do GGOI:
Contribuir para a definição da política financeira e orçamental.
Assegurar o registo de todos os factos relevantes em termos orçamentais
e contabilísticos.
Organizar, elaborar e manter atualizados os registos contabilísticos.
Garantir transferências inter-rubricas.
Efetuar a gestão das receitas, emitir ordens de pagamento e assegurar
a conferência de faturas.
Elaborar a conta de gerência.
Elaborar e controlar o orçamento de tesouraria.
Proceder à cobrança de receitas e ao pagamento de despesas.
Elaborar análises financeiras de tesouraria.
Proposta de Mapa de Pessoal para o DGF/GGOI para o triénio 2020-2022:

5.

Competências e Mapa de Pessoal do GLO

As competências do Gabinete de Logística e Operações (GLO) estão
determinadas no artigo 9 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).

Página 207 de 220

Anexo III

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

São competências do GLO:
Preparar

e

manter

os

meios

operacionais

de

emergência

e

equipamentos de acordo com as especificações clínicas definidas pelo
DEM.
Estabelecer, com os serviços utilizadores, circuitos adequados de
distribuição interna, reposição e devolução de artigos de consumo.
Articular e aferir, com o serviço de gestão de compras, uma correta
política de reaprovisionamento.
Organizar e manter os processos de armazenagem, assegurando o
funcionamento dos armazéns avançados.
Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de
transporte de doentes, incluindo os dos respetivos veículos, e proceder
ao licenciamento desta atividade e dos veículos a ela afetos.
Divulgar informação sobre os requisitos das viaturas, equipamentos e
instalações do INEM, e realizar auditorias de acompanhamento do
cumprimento das normas e regulamentos na matéria.
Proceder às necessárias vistorias de conformidade das viaturas e
equipamento de transporte de doentes urgentes/emergentes e
conceder a respetiva certificação.
Fiscalizar a atividade de transporte de doentes, sem prejuízo da
competência sancionatória atribuída a outros organismos.
Participar na definição de normas e procedimentos na área da
prevenção de acidentes de viação.
Realizar

registo

de

incidentes

e

sinistros

e

apuramento

de

responsabilidades.
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Proposta de Mapa de Pessoal para o GLO para o triénio 2020-2022:

6.

Competências e Mapa de Pessoal do GSTI

As competências do Gabinete de Sistemas e Tecnologias da Informação (GSTI)
estão determinadas no artigo 10 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do
INEM).
São competências do GSTI:
Colaborar com os demais serviços na realização de testes das
aplicações,

definir

normas

de

documentação

e

garantir

o

desempenho, a segurança e a confidencialidade da informação.
Definir o modelo lógico e físico das bases de dados e assegurar a sua
administração e otimização e normalização de procedimentos.
Elaborar as especificações técnicas, acompanhar o desenvolvimento,
a implementação, o teste e a manutenção das aplicações adquiridas
externamente.
Apoiar a implementação das aplicações, quer a nível de atualização
do software, quer a nível de formação.
Controlar e otimizar a infraestrutura de processamento e redes
instaladas.
Gerir os suportes informáticos.
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Definir normas e standards e prestar apoio técnico na utilização de
hardware e software.
Garantir a manutenção, o desempenho e as condições de segurança
dos produtos instalados e respetiva segurança, dando suporte à
exploração e verificando o cumprimento de normas técnicas.
Assegurar as atividades de gestão documental associada, expediente
e arquivo.
Planear, promover e implementar redes de telecomunicações de
emergência.
Proposta de Mapa de Pessoal para o GSTI para o triénio 2020-2022:

7.

Competências e Mapa de Pessoal do GGCCP

As competências do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública
(GGCCP) estão determinadas no artigo 11 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05
(Estatutos do INEM).
São competências do GGCCP:
Participar e implementar na elaboração de políticas e estratégias de
compras para as diversas categorias de bens e serviços.
Identificar, de forma sistemática, as oportunidades de redução de
custos e assegurar a sua implementação.

Página 210 de 220

Anexo III

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Garantir, em articulação com as áreas de gestão de stocks e de
armazéns, uma correta política de reaprovisionamento.
Assegurar, em articulação com o GJ, o registo e arquivo dos originais
dos contratos geradores de responsabilidades ou direitos de natureza
patrimonial ou financeira.
Gerir o património imobiliário e mobiliário pertencente ao INEM, bem
como dos bens do Estado que lhe estão afetos.
Proposta de Mapa de Pessoal para o GGCCP para o triénio 2020-2022:

8.

Competências e Mapa de Pessoal do GJ

As competências do Gabinete Jurídico (GJ) estão determinadas no artigo 12 º da
Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
São competências do GJ:
Participar na análise e preparação de projetos de diplomas legais e de
regulamentos no domínio da atividade do INEM.
Assessorar juridicamente o conselho diretivo e as unidades orgânicas do
INEM.
Assegurar resposta no âmbito dos processos graciosos.
Instruir processos, nomeadamente, disciplinares.
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Propor a instauração e preparar a instrução dos processos relativos à
aplicação do direito de mera ordenação social da competência do
INEM.
Assegurar o patrocínio judicial nos processos em que o INEM, seja parte.
Responder a pedidos de acesso a dados e documentos administrativos.
Emitir certidões sobre processos que lhe estão confiados.
Proposta de Mapa de Pessoal para o GJ para o triénio 2020-2022:

9.

Competências e Mapa de Pessoal do GGI

As competências do Gabinete de Gestão de Instalações (GGI) estão
determinadas na Deliberação do CD do INEM n.º 28/2017 de 28/04, que constitui
esta unidade flexível de apoio à gestão, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos
Estatutos do INEM.
São competências do GGI:
Assegurar a atualização, em articulação com os restantes serviços
competentes, do cadastro dos edifícios que constituem o património do
INEM ou que estão locados pelo Instituto, bem como de uma base de
dados

que

monitorize

o

respetivo

estado

de

conservação,

apresentando, quando necessário, propostas para a sua reparação
e/ou para a sua melhoria.
Assegurar, em articulação com os restantes serviços competentes, a
existência e atualização de uma base de dados de todas as instalações
utilizadas pelo INEM, que monitorize as respetivas condições de
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utilização

e

estado

de

conservação,

apresentando,

quando

necessário, propostas para a sua melhoria.
Assegurar a gestão, manutenção e conservação dos edifícios que
constituem o património do INEM bem como das instalações locadas
ou cedidas por outras entidades e utilizadas pelo Instituto, garantindo a
realização das ações e medidas necessárias, através da gestão
centralizada dos pedidos de reparação e das atividades de
manutenção.
Assegurar a gestão, manutenção e conservação de todas as
instalações afetas ao INEM, em estreita articulação com os restantes
serviços.
Elaborar, de acordo com os planos e orientações estabelecidos, as
propostas de programas e projetos de investimento anuais nos edifícios
que constituem o património do INEM ou por este são utilizados, bem
como em outros edifícios que, eventualmente, venham a integrar o
próprio património do INEM.
Proceder à elaboração de cadernos de encargos para a adjudicação
de empreitadas e fornecimento de bens e serviços, no âmbito dos
edifícios que constituem o património do INEM ou por este são utilizados.
Acompanhar a execução de empreitadas cuja responsabilidade lhe
seja atribuída.
Proceder à difusão das normas e orientações técnicas aplicáveis aos
edifícios que constituem o património do INEM ou por este são utilizados,
bem como apoiar a sua implementação e monitorizar a sua execução.
Colaborar na elaboração de programas funcionais e projetos-tipo para
os edifícios que constituem o património do INEM ou são utilizados pelo
Instituto.
Identificar e propor ao Conselho Diretivo potenciais parcerias com
outras entidades ao nível das instalações que permitam a redução de
custos e a melhoria das condições logísticas e operacionais.
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Apoiar os demais serviços do INEM nos processos da respetiva
responsabilidade

que

impliquem

a

apreciação

de

matérias

relacionadas com as instalações.
Proposta de Mapa de Pessoal para o GGI para o triénio 2020-2022:

10.

Competências e Mapa de Pessoal do GQ

As competências do Gabinete de Qualidade (GQ) estão determinadas no artigo
14 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
São competências do GQ:
Proceder

ao

acompanhamento

e

análise

da

evolução

do

desempenho dos serviços, em função dos indicadores e padrões da
qualidade definidos.
Garantir a informação sobre os resultados da monitorização dos
indicadores definidos; e preparar e realizar auditorias internas e
acompanhar as auditorias externas no âmbito dos processos de
qualidade.
Promover o desenvolvimento e efetuar o acompanhamento das ações
preventivas e corretivas necessárias ao cumprimento dos referenciais
normativos em vigor e dos objetivos estabelecidos.
Promover a realização de estudos de avaliação da satisfação de
utentes, colaboradores e parceiros do SIEM.
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Divulgar e controlar a documentação produzida no âmbito do sistema
de gestão da qualidade.
Fornecer apoio e suporte técnico à conceção e concretização de
projetos de gestão e melhoria contínua da qualidade desenvolvidos por
colaboradores(as), unidades orgânicas do INEM e de parceiros do SIEM.
Acompanhar e apoiar os processos de acreditação e certificação que
o INEM entenda.
Promover a política de gestão de risco.
Participar na implementação, monitorização e avaliação do programa
de gestão de risco em todas as suas vertentes.
Proposta de Mapa de Pessoal para o GQ para o triénio 2020-2022:

11.

Competências e Mapa de Pessoal do GPCG

As competências do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG)
estão determinadas no artigo 15 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do
INEM).
São competências do GPCG:
Proceder à recolha, tratamento e sistematização da informação de
gestão e da atividade.
Implementar indicadores de gestão e de atividade, nomeadamente
nas componentes de acesso e produção, qualidade assistencial,
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económico-financeira, satisfação dos(as) utentes e dos recursos
humanos.
Gerir, em articulação com DGRH, o sistema de avaliação de
desempenho, em todas as suas vertentes.
Coordenar a preparação da proposta do Quadro de Avaliação e
Responsabilização e do plano de atividades e acompanhar a sua
execução.
Elaborar relatórios, mapas e outros documentos de análise da gestão e
de atividade, designadamente o relatório anual de atividades, bem
como o relatório de gestão, em articulação com as unidades do INEM
envolvidas e monitorizar a informação neles contidas.
Promover a coerência e adequação dos sistemas de informação de
apoio à gestão em articulação com o GSTI e respetivos utilizadores.
Promover

a

monitorização

dos

indicadores

de

atividade, em

articulação com as restantes unidades.
Identificar

oportunidades

de

financiamento

externo

para

comparticipação de despesas e preparar e acompanhar as respetivas
candidaturas a financiamento.
Elaborar estudos que, no âmbito da análise de gestão e de atividade,
lhe sejam solicitados pelo conselho diretivo.
Proposta de Mapa de Pessoal para o GPCG para o triénio 2020-2022:

Página 216 de 220

Anexo III

12.

Plano Estratégico INEM
2020 / 2022

Competências e Mapa de Pessoal do GMC

As competências do Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC) estão
determinadas no artigo 16 º da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
São competências do GMC:
Definir e planear a estratégia a adotar pelo INEM no domínio da
comunicação e promover a comunicação interna e externa do INEM,
contribuindo para a consolidação e manutenção da imagem da
instituição.
Monitorizar e difundir internamente as notícias sobre a atividade do
INEM.
Assegurar a gestão dos meios de comunicação com o exterior,
nomeadamente o sítio na Internet, o correio eletrónico, meios de
comunicação newmedia e publicações.
Assegurar a gestão das reclamações, controlando o processo desde a
entrada da reclamação até à respetiva resposta e suas eventuais
implicações disciplinares.
Proposta de Mapa de Pessoal para o GMC para o triénio 2020-2022:

13.

Competências e Mapa de Pessoal das DR

As competências das Delegações Regionais estão determinadas no artigo 17 º
da Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
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As competências dos Gabinete de Coordenação Regional do Sistema Integrado
de Emergência Médica (GCR

SIEM), estão determinadas no ponto 1.1.1. da

Deliberação do CD do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade
operacional flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
São competências das Delegações Regionais (DR):
Gerir os meios sediados em entidades externas, garantindo o
cumprimento dos compromissos entre o INEM e aquelas entidades.
Assegurar e gerir o funcionamento local das atividades de formação,
de apoio psicológico e intervenção em crise, de orientação de doentes
urgentes, da logística, de telecomunicações e de informática.
Assegurar a gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais que
lhe estão afetos.
Proposta de Mapa de Pessoal para a DRN para o triénio 2020-2022:
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Proposta de Mapa de Pessoal para a DRC para o triénio 2020-2022:

Proposta de Mapa de Pessoal para a DRS para o triénio 2020-2022:
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