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INEM DEDICA MÚSICA DE NATAL AOS 

PROFISSIONAIS: “CONTIGO FICA MAIS FÁCIL” 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) acaba de lançar uma música de Natal 

que presta tributo a todos os seus profissionais. Agir, Ana Bacalhau e Fernando Daniel dão voz 

a esta iniciativa centrada na mensagem-chave que o Instituto quer dedicar a todos os 

trabalhadores: “Contigo fica mais fácil”.  

A música pretende transmitir otimismo e perseverança face aos desafios que diariamente se 

colocam aos profissionais e colaboradores do INEM. 

Em paralelo, o videoclipe, legendado, revela o dia a dia dos profissionais do INEM e de que 

forma estes são marcados por gestos de carinho e gratidão. Em particular, o vídeo conta a 

história de Helena, que enquanto aguarda que o marido Gabriel vença a doença, regressa 

à sua antiga profissão e dedica-se a costurar uma máscara comunitária para o INEM. Um 

momento meramente simbólico, que enaltece os gestos de reconhecimento e gratidão dos 

cidadãos, tornando também 'mais fácil' o desafiante trabalho dos profissionais do INEM. 

O mote “Contigo fica mais fácil” tem sido comunicado pelo INEM durante as últimas 

semanas, como parte de um conjunto de iniciativas levadas a cabo pelo Instituto para 

valorizar os seus profissionais. 

Com letra e música original de Twins, vozes de Agir, Ana Bacalhau e Fernando Daniel, 

criatividade, realização e produção do Gabinete de Comunicação do INEM, a música 

"Contigo fica mais fácil" está disponível nas redes sociais do Instituto e será divulgada por 

algumas rádios nacionais durante esta semana.A nova Ambulância SIV de Oliveira de 

Azeméis inicia funções às 8 horas de amanhã. Com esta nova Ambulância SIV, Portugal 

Continental passa a contar com 41 meios de emergência pré-hospitalar deste tipo. 

 

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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'Contigo fica mais fácil': 

https://youtu.be/PdS8wrSao2k  

 

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, 22 de dezembro 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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