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APROVADO LANÇAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO INEM EM LOULÉ 

 

A Autarquia de Loulé aprovou esta quarta-feira, em sessão camarária, o projeto de execução 

das instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no Algarve, bem como 

o lançamento do concurso público da obra. 

Trata-se de um edifício que vai integrar a “Cidadela da Segurança e Proteção Civil” de Loulé, 

junto ao nó da A22, onde já estão instalados o quartel dos Bombeiros Municipais de Loulé, o 

CREPC – Comando Regional de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil e o heliporto, onde está em permanência o helicóptero do INEM.  

Este novo equipamento nasce da cooperação interadministrativa entre o Município e o INEM 

e pretende dar resposta a toda a região do Algarve, contribuindo para que o INEM possa 

cumprir a sua missão com mais eficácia, nomeadamente, garantir a assistência adequada 

às vítimas de acidente e de doença súbita e o socorro e assistência às populações em caso 

de necessidade. 

https://www.facebook.com/InstitutoNacionaldeEmergenciaMedica/
https://twitter.com/inemtwitting
https://www.youtube.com/user/INEMVIDEOS/videos
https://www.instagram.com/inem_instagram/
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O Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, relembra que a Autarquia tem 

realizado um grande investimento, tanto financeiro, como humano nas áreas da proteção 

civil, investigação e saúde, pelo que se congratula pela vinda do INEM para o concelho: “É 

para nós um grande orgulho poder receber este equipamento no concelho de Loulé. A 

segurança, saúde e proteção das pessoas e bens tem sido uma forte aposta deste Executivo 

nos últimos anos. Com a pandemia da COVID-19 temos todos maior consciência da 

importância do planeamento e da prevenção nestas áreas, pelo que a presença do INEM 

em Loulé, irá reforçar esta nossa aposta e também beneficiar toda a região, pela sua 

localização mais central.” 

Entre outras valências, o edifício contará com um Centro de Formação, Gabinete da 

Coordenação Regional, Gabinete de Coordenação de Enfermagem, Centro de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) e Gabinete de Apoio ao CODU, assim como instalações para 

a área de Logística e Operações. 

A obra está orçada em 1.800.318,25€. O prazo de execução previsto é de 600 dias. 

 

O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território 

de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a garantir aos 

sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.  

A prestação de socorros no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital 

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

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

responder a situações de emergência médica. 

  

Lisboa, 03 de junho de 2020 

Para mais informações, contactar: 

Gabinete de Comunicação 

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA, I.P. 

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

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

www.inem.pt 
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