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Mensagem do Conselho Diretivo do INEM 

Dificilmente o ano de 2020 será recordado por outros motivos que não sejam a pandemia por

COVID-19. O mundo parou, e os novos tempos revelaram-se um dos maiores desafios das nossas 

vidas, obrigando as pessoas e as organizações a repensarem as suas estratégias, sobretudo a curto e 

médio prazo. Ao nível organizacional, a pandemia por COVID-19 exigiu mesmo respostas imediatas

e inéditas/inovadoras. 

Em retrospetiva, e logo que foram identificados os primeiros casos de COVID-19 na Europa, o INEM 

desenvolveu e implementou um conjunto de medidas para preparar e concretizar a resposta ao que,

em breve, seria declarado como uma pandemia, tendo em conta uma estratégia assente em quatro 

grandes eixos: garantir a operacionalidade dos meios de emergência e a continuidade do 

cumprimento da sua missão; garantir a assistência médica pré-hospitalar imediata aos doentes 

suspeitos ou com COVID-19 que apresentassem sinais de gravidade; apoiar o Ministério e as 

entidades da Saúde na resposta nacional e internacional à pandemia; apoiar serviços essenciais de 

outras áreas governativas.  

Norteado por estes eixos estratégicos, o INEM garantiu o cumprimento da sua missão e avançou 

ainda com respostas inovadoras para fazer face à COVID-19. Desde logo, através da colocação no 

terreno de ambulâncias especializadas dedicadas ao transporte de casos suspeitos validados ou 

confirmados de infeção por SARS-CoV-2 e da ativação da sua Sala de Situação Nacional para garantir 

a gestão, acionamento e acompanhamento dos transportes especializados de casos suspeitos ou 

validados e das equipas de colheitas de material biológico, bem como os contactos institucionais com 

outras entidades envolvidas na resposta à pandemia. Simultaneamente, o INEM criou Equipas de 

Enfermagem de Intervenção Primária (EEIP) para proceder à colheita, acondicionamento e 

transporte de amostras biológicas necessárias ao diagnóstico de COVID-19 em locais específicos, 

como por exemplo estruturas residenciais para idosos ou estabelecimentos prisionais, para onde 

frequentemente foram mobilizadas ao longo de 2020.  

O Instituto introduziu, também, na sua ferramenta de registo clínico, uma opção que passou a 

permitir às tripulações dos meios de emergência médica pré-hospitalar reportar situações em que 

tenham identificado risco de saúde pública, de forma a poder ser possível alertar as entidades 

competentes para intervir adequada e atempadamente em cada situação.  

Mas o INEM foi ainda chamado a intervir em contextos mais específicos: os aeroportos e portos 

continentais contaram com o apoio do INEM para avaliar casos suspeitos de passageiros que 

chegavam ao país por aquelas vias. Paralelamente, o INEM operacionalizou estruturas de apoio para 

unidade hospitalares que funcionaram como zonas de triagem nos Hospitais e apoiou a montagem 

zação de testes COVID-19 em várias regiões do país. 
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Mas a ação do INEM em contexto pandémico não se limitou ao território continental. Em resposta a 

um apelo do governo de São Tomé e Príncipe à Organização Mundial de Saúde, o INEM mobilizou 

uma equipa médica para aquele país para apoiar a montagem e materialização efetiva da estrutura 

de um Hospital de Campanha e ministrar formação dirigida a médicos e enfermeiros.  

Internamente, e num universo de mais de 1600 profissionais, entre trabalhadores e prestadores de 

serviços, a incidência da COVID-19 manteve-se sempre relativamente controlada no INEM. E para 

apoiar os trabalhadores diagnosticados com COVID-19, o Instituto alocou equipas para 

acompanhamento diário dos casos diagnosticados, em isolamento ou recuperados, nomeadamente 

através de apoio psicossocial.  

Em contexto pandémico, assegurar o normal funcionamento dos serviços do INEM foi, aliás, uma das 

principais preocupações e que motivou transformações no seio do Instituto. Entre elas, a criação de 

condições para que 200 trabalhadores pudessem realizar as suas funções em teletrabalho. Neste 

âmbito, merece particular destaque a criação de condições técnicas para que o desempenho de 

funções nos CODU pudesse ser realizado em postos de trabalho virtuais, em regime de teletrabalho. 

Pela primeira vez na história do INEM, médicos, técnicos de emergência pré-hospitalar e psicólogos 

puderam assegurar as suas funções a partir das suas casas ou noutros locais (como os Açores ou 

Espanha), como se estivessem fisicamente presentes no CODU.  

A comunicação interna foi também intensificada, com o objetivo de manter os profissionais do INEM 

devidamente informados sobre a situação pandémica, para além de se reforçar e sensibilizar para as 

medidas de contenção da COVID-19 em vigor. Adicionalmente, o INEM produziu vídeos em Língua 

Gestual Portuguesa para explicar aos cidadãos surdos alguns procedimentos e deixar vários 

conselhos sobre o que fazer durante a pandemia.  

Ao nível formativo, o INEM disponibilizou uma formação sobre a atuação em casos suspeitos de 

COVID-19 para operacionais do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), Bombeiros e Cruz 

Vermelha Portuguesa. Desenvolveu ainda um produto pedagógico específico para prevenção e 

controlo de infeção em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), numa iniciativa que foi mesmo 

reconhecida pela International Hospital Federation a

Resposta à COVID- Beyond the Call of Duty for COVID-  

Apesar do contexto atípico, foi possível manter os padrões habituais da atividade assistencial do 

INEM e dos seus parceiros do SIEM. Em 2020, os CODU do INEM atenderam 1.308.757 chamadas de 

emergência, o que representa, em média, 3.575 chamadas de emergência por dia.  

E foi precisamente num ano tão exigente e desafiante a vários níveis, que o INEM recebeu a concessão 

da Certificação do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente, Segurança e Formação Profissional, 

incluindo aprendizagem enriquecida pela tecnologia, pelas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

e NP 4512, tornando-se o primeiro organismo do Ministério da Saúde a obter o reconhecimento 

externo em todos estes referenciais. 
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O INEM e os(as) seus(suas) profissionais souberam adaptar-se a esta nova realidade, e continuar a 

desempenhar a sua principal missão em conjunto com os seus parceiros do SIEM, garantindo o 

funcionamento eficaz do sistema de emergência médica pré-hospitalar do nosso país.  

Neste relatório de atividades, o INEM faz o balanço de todo o trabalho desenvolvido ao longo de 12 

meses, bem como das estratégias e atividades desenvolvidas durante 2020 que, direta ou 

indiretamente, procuraram ajudar a travar esta pandemia, no país e no mundo.  

Obrigado a todos(as) os(as) nossos(as) profissionais e parceiros, pelo muito e bom trabalho 

desenvolvido. 

 

 

Boa leitura! 

 

 

 

O Conselho Diretivo do INEM 

 

LUÍS MEIRA 

Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

 

PEDRO LAVINHA 

Vogal do Conselho Diretivo 
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Considerações Prévias 

Este Relatório de Atividades e Contas de 2020 foi elaborado de acordo com o normativo previsto 

na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 

31 de dezembro. Foram igualmente tidas em conta as Orientações emitidas pela Secretaria-Geral do 

Ministério da Saúde (SGMS).  

Dando cumprimento às referidas orientações, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),

apresenta no Relatório de Atividades e Contas de 2020, as atividades desenvolvidas durante o ano 

de 2020 que tiveram como quadro de referência: 

 As orientações estratégicas do Ministério da Saúde (MS) nas áreas de responsabilidade 

de ação do Instituto; 

 Os objetivos e indicadores definidos nas Cartas de Missão do Presidente e Vogal do 

Conselho Diretivo; 

 Os objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico do INEM para o triénio 

2020/2022; 

 As orientações operacionais identificadas no Plano de Atividades de 2020; 

 Os indicadores definidos no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do ano 

de 2020. 

 

O INEM dá assim, a conhecer os resultados alcançados demonstrando, qualitativamente e 

quantitativamente, as atividades desenvolvidas nas diferentes áreas de atuação do Instituto, 

alinhadas com os objetivos definidos e que contribuíram para o cumprimento das metas propostas 

para os indicadores de desempenho definidos para o ano de 2020. 

O presente Relatório integra a autoavaliação do Instituto, evidenciando os resultados alcançados e 

os desvios verificados de acordo com o planeamento realizado para 2020. 

Importa destacar que a pandemia por COVID-19 condicionou a necessidade de novas respostas nesta 

área. No que concerne ao INEM, a resposta à pandemia resultou de uma estratégia assente em quatro 

grandes eixos: 

 Garantir a operacionalidade dos meios de emergência e a continuidade do 

cumprimento da sua missão; 

 Garantir a assistência médica pré-hospitalar imediata aos doentes suspeitos ou com 

COVID-19 que apresentassem sinais de gravidade; 

 Apoiar o Ministério e as entidades da Saúde na resposta nacional e internacional à 

pandemia;  

 Apoiar serviços essenciais de outras áreas governativas.  
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Em março de 2020, o INEM implementou ambulâncias especializadas dedicadas ao transporte de 

casos suspeitos validados ou confirmados de infeção por SARS-CoV-2 e criou Equipas de Enfermagem 

de Intervenção Primária (EEIP) para proceder à colheita, acondicionamento e transporte de 

amostras biológicas necessárias ao diagnóstico de COVID-19 em locais específicos, como por exemplo 

estruturas residenciais para idosos ou estabelecimentos prisionais. 

O INEM operacionalizou ainda estruturas de apoio em unidade hospitalares, nomeadamente nos 

Hospitais de São João, no Porto, e Dona Estefânia, em Lisboa, tendo ainda apoiado a montagem de 

Dolce Vita) e Penafiel (Hospital Padre Américo) e apoiou a 

realização de testes COVID-19 na Região Metropolitana de Lisboa e em Paços de Ferreira. 

Importa ainda salientar o papel do INEM no âmbito do transporte inter-hospitalar de doentes 

críticos, particularmente relevante para aliviar a pressão intensa que se verificou sobre alguns 

Serviços de Medicina Intensiva. 

Considera este Instituto, num contexto extramente exigente, ter alcançado resultados muito 

positivos, o que pode ser aferido pelo vasto conjunto de indicadores apresentados ao longo do 

presente Relatório, bem como pelo resultado final do QUAR que se situou nos 115%. Tal foi 

possível através de uma rigorosa gestão de prioridades, evitando o desperdício e controlando a 

execução das atividades, continuando, desta forma, a reforçar e reformar o Sistema Integrado de 

Emergência Médica (SIEM). 

O desempenho positivo do Instituto pode ser corroborado pela relação entre o INEM e os(as) utentes, 

avaliada pelos resultados apurados através dos inquéritos destinados a conhecer a satisfação dos 

sinistrados e das vítimas de doença súbita socorridas pelos profissionais do INEM. A satisfação 

global com o serviço prestado pelo Instituto situa-se nos 97%, resultados que podem considerar-

se excelentes. 

Referir ainda, e já em 2021, por ocasião do Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de abril, os 

profissionais do Instituto foram alvo de reconhecimento, por parte da Senhora Ministra da 

Saúde, "pelo trabalho desenvolvido e pelo excecional empenho dos vossos trabalhadores no âmbito 

da resposta à Covid-19". 

Tendo sempre presente a importância inequívoca da sua Missão, foram asseguradas as medidas 

necessárias a uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos financeiros, humanos, logísticos, 

patrimoniais e materiais. O enquadramento orçamental disponibilizado ao Instituto exigiu rigor e 

transparência na aplicação dos recursos disponíveis e no planeamento das atividades, as quais têm 

vindo a ser ajustadas à necessidade imperiosa de ganhos de eficiência e eficácia. 

São apresentados um conjunto de indicadores que refletem a capacidade de resposta por parte do 

Instituto, aos múltiplos desafios enfrentados durante o ano, principalmente pela situação provocada 

pela pandemia por COVID-19. Referir também a carência de recursos humanos, reconhecendo a 

constante saída de profissionais para outras instituições, e tendo sempre presente a necessidade de 

adequar e rentabilizar esses mesmos recursos. Salienta-se ainda que ao longo do ano foram 
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implementadas um conjunto de iniciativas muito importantes e estruturais, assim como foram 

desenvolvidas um conjunto de atividades que demonstraram uma melhoria concreta na prestação 

do socorro às populações. 

Importa igualmente, realçar o empenho demonstrado por todos(as) os trabalhadores(as) do INEM e 

a dedicação com que desenvolveram as atividades, nas suas diferentes áreas, num contexto de 

pandemia. Este empenho revelou-se fundamental para os resultados obtidos, os quais garantiram a 

continuidade do serviço prestado, com Qualidade, pelo INEM. 

Concorreram para um desempenho operacional mais eficiente a implementação de várias medidas, 

detalhadas ao longo do presente relatório, merecendo destaque o planeamento e correspondente 

necessidade de reprogramar algumas das atividades correntes do Instituto e que permitiu garantir a 

assistência médica pré-hospitalar imediata aos doentes suspeitos com COVID-19. 

Importa também evidenciar as seguintes atividades: 

 Início dos processos aquisição de novas viaturas e motociclos de emergência médica; 

 Implementação do reforço sazonal de meios de Emergência Médica, na época de verão.

 Reforço do dispositivo de emergência médica de apoio aos incêndios florestais; 

 Formação/acreditação na área da emergência médica, otimizando e ampliando a rede 

de centros acreditados para a formação em emergência médica; 

 No âmbito da Qualidade, designadamente a certificação pela norma de gestão de 

qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho e formação profissional e a 

acreditação no processo CODU e meios no nível BOM, pelo programa de Acreditação 

 

 Promoção de uma cultura de cidadania alicerçada na transparência, através da 

disseminação da atividade do INEM e disponibilização aos(às) cidadãos(ãs) de mais 

informação, nomeadamente indicadores periódicos; 

 Melhoria da eficiência e da eficácia dos tempos de resposta, através de um melhor 

aproveitamento dos Sistemas de Tecnologias de Informação. 

 

Importa salientar também que ao longo dos últimos anos, o INEM tem vindo a alcançar, de forma 

bastante sustentada, resultados positivos, aliados a uma política de sustentabilidade económica e 

financeira. Contudo, em 2020 e em virtude do acréscimo de gastos ocasionados pelas entregas 

realizadas a favor do MS, no valor de 70,9 -19, o resultado 

 de 455% face ao resultado 

alcançado em 2019. Ainda assim, se expurgarmos o efeito destas entregas, o resultado líquido 

atingiria os 18,9M .  

Referir ainda a aposta realizada na apresentação de candidaturas a financiamento, para o 

desenvolvimento de um conjunto de projetos estratégicos para o INEM em execução em 2020 e com 
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continuidade em 2021. Assim como a apresentação a candidaturas a prémios com 

projetos/iniciativas/ideias, atribuídos por várias organizações. 

20  Principais Acontecimentos m ser 

revisitados os acontecimentos de maior relevo ocorridos ao longo do ano de 2020, que são bastante 

expressivos da atividade desenvolvida. 
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Sumário Executivo 

O Relatório de Atividades e Contas de 2020 do INEM apresenta um vasto conjunto de informação 

que permite avaliar as atividades desenvolvidas ao longo do ano. 

O Relatório de Atividade estrutura-se nos seguintes capítulos: 

 Breve identificação dos principais acontecimentos ocorridos durante o ano; 

 Caracterização do INEM, com a apresentação da missão, visão e valores, que foram 

revistas para o triénio 2020-2022, bem como das atribuições e estrutura orgânica; 

 Orientações estratégicas e operacionais prosseguidas pelo MS e pelo INEM; 

 Autoavaliação da Instituição com apresentação e análise dos resultados alcançados face 

aos objetivos propostos (os resultados alcançados mostram-se disponíveis no QUAR); 

 Autoavaliação de cada uma das Unidades Orgânicas; 

 Descrição da atividade operacional desenvolvida nos Centros de Orientação de Doentes 

urgentes (CODU) e Meios de Emergência Médica, bem como os resultados conseguidos;

 Descrição de um outro conjunto de atividades, projetos, prémios e iniciativas 

transversais que suportam/apoiam a atividade principal do Instituto; 

 Referência aos protocolos (quer nacionais, quer internacionais) estabelecidos ao longo 

do ano; 

 Apresentação dos recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades 

(financeiros, humanos, logísticos e tecnológicos). A componente detalhada relativa à 

situação económico-financeira estará disponível em anexo ao presente relatório 

(Anexo I), com um conjunto de indicadores e rácios importantes para perceção da 

informação; 

 Destaque para a apreciação dos(as) utentes, dos parceiros do SIEM e dos(as) 

trabalhadores(as) do INEM, aos serviços prestados pela Instituição; 

 Avaliação do sistema de controlo interno; 

 Medidas adotadas para reforço positivo do desempenho da atividade do Instituto; 

 Breve comparação de desempenho no Plano Nacional e Internacional; 

 Apresentação do Balanço Social, onde se apresenta um conjunto de informação relativa 

à área de recursos humanos; 

 Breve referência à publicidade institucional; 

 Avaliação final com a apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e 

à menção proposta como resultado da autoavaliação. 

 

As atividades desenvolvidas que, resumidamente, se apresentam em seguida, serão igualmente 

detalhadas nos vários capítulos do relatório. 
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Atividade Operacional 

 Atividade operacional dos CODU, com o atendimento de 1 308 757 chamadas de 

emergência, registando-se uma diminuição da atividade na ordem dos 7,5% face a 

2019; 

 Articulação com o Centro de Contacto do SNS (SNS24), com 95 601 chamadas 

encaminhadas para o SNS24 e 76 012 recebidas do SNS24, registando-se neste âmbito 

(chamadas recebidas do SNS24) um aumento na ordem dos 23,6%; 

 Referência também à atividade desenvolvida no âmbito do CIAV (27 287 chamadas 

atendidas), CAPIC (20 704 chamadas atendidas) e CODU Mar (59 pedidos de socorro), 

que serão objeto de Relatório autónomo, com o devido detalhe; 

 O acionamento dos meios de emergência médica, que se situou nos 1 171 878, 

acompanhou o número de chamadas atendidas. Do total de acionamentos, 79,7% foram 

realizados pelas Ambulâncias de Socorro sedeadas em Corpos de Bombeiros e 

Delegações da CVP; 

 O reforço sazonal dos meios de emergência médica, a nível nacional, durante o 

Verão, teve um aumento de dez meios de emergência médica (nove PEM e um MEM) 

que permitiram reforçar o dispositivo afeto ao SIEM nesta época do ano; 

 A atividade das estratégias organizativas designadas por Vias Verdes, essenciais não 

só para melhorar as acessibilidades como para permitir os tratamentos mais eficazes. 

Destacam-se os contributos apresentados pelo INEM 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. Relativamente à Via Verde do Trauma o INEM contribuiu igualmente 

para a publicação em Diário da República do Despacho n.º 8977/2017, de 11 de 

outubro, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que constitui a Comissão Nacional 

de Trauma e designa os seus membros, bem como define os respetivos objetivos, 

concretizando a multidisciplinaridade da estratégia nacional relacionada com o trauma;

 A Continuação da expansão do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática 

Externa (DAE) do INEM, alargando a capacidade de desfibrilhação às viaturas de 

emergência tripuladas por não médicos e a locais de acesso público, o que se traduziu 

numa melhoria da assistência às vítimas de paragem cardiorrespiratória. No final do 

ano de 2020 o número de equipamentos (viaturas INEM, Corpos de Bombeiros e CVP) 

disponibilizados totaliza 1 210, existindo atualmente 397 espaços públicos com DAE; 

 O Apoio Médico a Eventos, Altas Individualidades e Equipas Táticas. Durante 2020, 

o INEM operacionalizou 558 Dispositivos de Emergência Médica de resposta com 

diferentes capacidades e diversas valências, afetando como recursos 1 628 meios 

operacionais e 4 412 profissionais. A operacionalização destes meios insere-se no 

âmbito dos eventos relacionados com a Proteção à Saúde de Altas Individualidades, o 

apoio às Forças e Serviços de Segurança em eventos diversos, dos quais se destacam 
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operações policiais de alto risco/incidentes tático-policiais, e a Eventos de várias 

Mass Gathering

de Situações de Exceção. 

 

Atividades de Suporte 

 Referência às atividades de suporte que garantiram a manutenção do Sistema de 

Gestão da Qualidade, com especial destaque para a extensão da certificação do 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela Norma ISO 9001 a toda a organização com 

exceção do CODU e Ato Médico; 

 Foram desenvolvidas diversas atividades com vista à implementação dos requisitos das

normas do Ambiente, da Segurança e Saúde no Trabalho e do Sistema de Gestão da 

Formação Profissional enriquecida por Tecnologia: Sistema de Gestão do Ambiente 

(ISO 14001); Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (ISO 45001); Sistema 

de Gestão de Formação Profissional enriquecido por Tecnologia (NP 4512). Estas 

atividades culminaram na obtenção da certificação do Sistema de Gestão Integrado 

de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, obtida após auditoria 

externa realizada pela APCER.  

 Ao nível do Programa de Acreditação CODU/Meios, destaca-se a manutenção da 

acreditação após momento de avaliação externa realizada pela Direção-Geral de Saúde 

(DGS) no âmbito do processo de acreditação do Instituto segundo o Programa Nacional 

de Acreditação em Saúde, criado pelo Despacho n.º 69/2009, de 31 de agosto, da 

Ministra da Saúde, que definiu o Modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía), como modelo de certificação para as Instituições do MS. O INEM garantiu o 

cumprimento dos standards do programa mantendo o nível BOM, de acordo com o 

manual de acreditação de serviços de urgência/emergência.  

 Destaque também para a área do marketing e comunicação que registou um aumento 

de produtividade, muito especialmente na área da produção de conteúdos informativos 

dos vários canais de comunicação interna e externa do INEM, e de maior interação com 

os diferentes públicos. Este aumento de produtividade na vertente de informação e 

sensibilização deve ser entendido como um esforço significativo do INEM para estar 

mais próximo quer dos seus profissionais e parceiros quer dos(as) cidadãos(ãs); 

 A formação em emergência médica, com um investimento significativo na formação 

dos nossos profissionais, em 2020, o INEM realizou 361 ações de formação em 

emergência médica e condução, o que representa uma execução de 50% do Plano de 

Formação, inicialmente previsto. 

 De referir a revisão dos Manuais de Formação e conceção de novos produtos 

pedagógicos, por forma a viabilizar a reabertura da capacidade de acreditação das 

valências de Suporte Avançado de Vida (SAV) assim como a realização das primeiras 
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ações de formação dirigidas a operacionais da Equipas Médicas de Emergência (EMT) 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), equipas estas que atuam em cenários 

complexos dos estados membros da OMS, por forma a capacitar e fortalecer os 

respetivos sistemas de saúde. Procedeu-se ainda ao lançamento de um conjunto de 

vídeos de trauma, em colaboração com a Escola Nacional de Bombeiros, por forma a 

uniformizar o ensino das técnicas de trauma a nível nacional. Foi igualmente 

importante a reativação do projeto SBV Escola INEM que, por indicação da tutela da 

Saúde e da Educação, em coordenação com o INEM, passou a SBV/DAE  

bem como a colaboração em diversas ações de Mass Training de SBV; 

 A acreditação de entidades formadoras que conta com 125 entidades acreditadas no 

final do ano de 2020. Destas, 76 correspondem a entidades privadas, 41 são instituições 

do SIEM e 8 são estabelecimentos de ensino. A maioria das 125 entidades formadoras 

está acreditada no âmbito da metodologia formativa INEM, nas valências de SBV e SBV-

DAE, mantendo-se a tendência verificada nos últimos anos; 

 De referir ainda a formação continua de carater geral, que abrangeu um total de 157

trabalhadores(as) em 25 ações de formação, num total de 3 522 horas de formação; 

 A medicina no trabalho onde foram realizadas um total de 471 exames 

médicos/consultas; 

 E os acidentes de trabalho que em 2020 registaram 94 situações, dos quais 60 foram 

considerados de incapacidade absoluta para o trabalho, 6 casos de incapacidade parcial 

e 28 casos sem incapacidade, o que representou um total de 6 448 dias de ausências ao 

serviço, por motivo de acidente em trabalho, sendo 3 010 dias perdidos para o género 

feminino e 3 438 dias para o género masculino. Ou seja, em termos médios, cada 

acidente de trabalho originou 67 dias de ausência ao serviço; 

 A atividade de transporte de doentes, nomeadamente o licenciamento desta atividade, 

com registo de 1 818 processos de concessão de certificado de vistoria; 

 A atual rede de parceiros para colaborações diversas com destaque para a 

cooperação internacional. 

 

Recursos 

 A execução orçamental e financeira da atividade do INEM no exercício de 2020

manifesta uma criteriosa assunção dos encargos face à missão do Instituto e atende às 

políticas de contenção, de grande rigor e eficiência na utilização dos recursos públicos.

Contudo, importa ver revelado o reforço financeiro para dar resposta à pandemia por 

COVID-19, seja por aumento da capacidade de resposta, seja pela entrega de fundos ao 

MS. Em 2020, o orçamento registou uma execução de 100,3% (orçamento realizado: 

198,6 197,9  um incremento de 9,0 p.p. 

relativamente à execução de 2019; 
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 Em 2020, destaca-se uma diminuição abrupta dos resultados face ao ano anterior, em 

virtude dos gastos ocasionados pelas entregas realizadas a favor do MS. Assim, o 

resultado lí

decréscimo de 455% quando comparado com 2019. No entanto, se expurgarmos o 

efeito 

representaria num aumento de 30% face ao resultado de 2019. 

 No que respeita a recursos humanos, o Mapa de Pessoal aprovado para 2020 contava 

com 1 904 Postos de Trabalho (PT), tendo apresentado uma taxa de ocupação de PT de 

72%, o que representa um total de 524 postos vagos. De referir o constante 

desenvolvimento de esforços para dotar o Instituto dos recursos humanos necessários 

ao desenvolvimento da sua atividade através da abertura de procedimentos concursais, 

nomeadamente a abertura de procedimentos para 16 Técnicos Superiores; 16 

Assistentes Técnicos e 16 para Coordenador Operacional. Foram ainda concluídos os 

procedimentos abertos em 2019 para 125 TEPH; 25 Enfermeiros e 10 Técnicos 

Superiores; 

 Os recursos logísticos (viaturas) com 671 meios de emergência médica em 

funcionamento. Nesta área destaca-se a renovação da frota PEM; 

 No âmbito dos recursos tecnológicos, um conjunto alargado de iniciativas 

designadamente para melhoria das condições técnicas de suporte ao CODU nas áreas 

dos sistemas e tecnologias de informação, onde se destacam diversas intervenções 

técnicas para melhorar a resiliência das infraestruturas técnicas, bem como a 

implementação de procedimentos de segurança e contingência. 

Nesta matéria, destaca-se ainda o upgrade do SIADEM (Sistema Integrado de 

Atendimento e Despacho de Emergência Médica) e a implementação de um sistema 

comum de cartografia e georreferenciação entre as várias entidades intervenientes no 

SIEM, que permitiu melhorias na interoperabilidade entre os sistemas do serviço 112 e

CODU, no que respeita à informação de geolocalização recebida. 

 Impõe-se ainda uma referência ao sistema de controlo interno. De modo a contribuir 

para a garantia do desempenho eficiente, são realizadas auditorias internas através do 

Gabinete de Qualidade, e outras Unidades Orgânicas do INEM, bem como através do 

Fiscal Único que, em conjunto, promovem esse controlo. 

 

Referência também para os seguintes aspetos de especial importância 

 Portal da 

 site do Instituto Nacional de Estatística (INE) e no Portal do 

INEM, que representam um compromisso da Instituição com os(as) cidadãos(ãs), pelo 

princípio da transparência informativa. Através do acesso a qualquer um destes portais 
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o(a) cidadão(ã) poderá obter informação simples e objetiva que lhe permita aumentar 

o conhecimento sobre o funcionamento da emergência médica, gerindo melhor as suas 

expectativas relativamente aos serviços prestados pelo INEM; 

 A comunicação, em todas as suas vertentes, que tem sido utilizada para fazer chegar, 

de forma célere e abrangente, a máxima informação possível à população em geral, 

promovendo, assim, o ensinamento e a capacitação do modo de atuar para uma 

autogestão eficaz da sua saúde (só em 2020 as ações de sensibilização abrangeram 2 

256); 

 Ao conjunto muito significativo de ações dirigidas ao público, que procuram 

sensibilizar para o uso responsável dos serviços e meios do INEM; 

 As ações de Mass training de suporte básico de vida, iniciativas que pretendem incutir 

no(a) cidadão(ã) a perceção de que cada pessoa representa um papel importante num, 

ou mesmo em vários elos, da denominada cadeia de sobrevivência. Em 2020 houve uma 

diminuição significativa do número de pessoas formadas que ficou a dever-se à 

suspensão da atividade formativa durante aproximadamente três meses e meio, 

decorrente da pandemia SARS-CoV-2. No entanto ainda foi possível abranger 5.050 

cidadãos(ãs). 

 

De referir que a constante monitorização da atividade operacional e de suporte permitiu avaliar as 

eventuais necessidades de melhoria do serviço prestado pelo Instituto. 

Pelo exposto, face a todo o relato apresentado neste documento e seguindo as regras definidas nos 

números 1 e 3 do artigo 18º, da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual, no que 

respeita à expressão qualitativa da avaliação, a menção autoproposta pelo INEM, que 

quantitativamente se situou nos 115%, é de Desempenho BOM. 

Considera o Instituto ter atingido os objetivos mais relevantes, sendo feita uma autoavaliação 

bastante positiva da globalidade do seu desempenho em 2020, continuando-se assim a prestar um 

serviço aos(às) cidadãos(ãs) que é de grande relevância social e que se traduz diariamente na 

assistência pré-hospitalar às vítimas de acidente ou doença súbita. 
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O ano de 2020 - "Principais Acontecimentos"  

 O INEM promoveu um Mass training em Suporte Básico de Vida (SBV) para 150 alunos 

da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos. 

 O INEM renovou a equipa da Comissão de Controlo de Infeções e Resistência aos 

Antimicrobianos (CCIRA), cuja missão é a de diminuir os riscos de infeção associada aos 

cuidados de saúde para os doentes e para os profissionais. 

 O INEM concluiu o processo de recrutamento de 25 Enfermeiros para integrar as 

equipas das ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM afetas às 

Delegação Regional do Norte e Sul. 

 O INEM e a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) juntaram-se num projeto 

pioneiro que visa o desenvolvimento de competências para os Enfermeiros do INEM e 

dos serviços de urgência e emergência extra-hospitalar, na área dos cuidados às 

grávidas e recém-nascidos. 

 O INEM realizou um Curso para Operacionais do Portuguese Emergency Medical Team

(PT EMT), visando formar profissionais para integrar missões sob a égide das Nações 

Unidas ou do Mecanismo Europeu de Proteção Civil em caso de Catástrofes ou 

Acidentes Graves. 

 540 alunos da Escola D. Pedro V em Lisboa aprenderam a agir em caso de emergência 

médica, nomeadamente em caso de Paragem Cardiorrespiratória (PCR), com uma ação 

de Mass training organizada pelo INEM.  

 O INEM produziu dois vídeos tutoriais sobre a colocação e remoção de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) com vista à sua utilização em caso de suspeita de infeção com 

agentes biológicos, incluindo por SARS-CoV-2. 

 O INEM participou no exercício AERO_PTM´2020, que decorreu a 19 de fevereiro no 

Aeródromo Municipal de Portimão. 

 A 24 de fevereiro, o INEM e o Centro Hospitalar do Médio Tejo promoveram uma Sessão 

Clínica dirigida a Enfermeiros das Ambulâncias SIV do INEM. 

 O INEM marcou presença no dia aberto da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (ANEPC), a 4 e 5 de março. 

 O INEM participou na cerimónia de inauguração do Comando Regional de Emergência 

e Proteção Civil e da Base de Apoio Logístico do Algarve, na zona industrial de Loulé, a 

29 de fevereiro. 

 A 6 de março, o INEM recebeu na sua sede militares da Guarda Nacional Republicana 

(GNR), integrantes do 1º Curso de Segurança e Proteção de Infraestruturas promovido 

por esta entidade. 

 Catorze socorristas das Unidades de Socorro da Cruz Vermelha Portuguesa de Abrantes, 

Ponte de Sor e Colos visitaram a Delegação Regional do Sul do INEM, numa ação de 

sensibilização.  
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 Em março, o INEM criou Equipas de Enfermagem de Intervenção Primária (EEIP) para 

realizar as recolhas de colheitas para análise de suspeitos infetados com o novo 

coronavírus. 

 O Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM desenvolveu 

folhetos informativos sobre gestão emocional durante a pandemia de COVID-19, 

disponibilizados no site do Instituto.  

 Equipas do INEM foram mobilizadas para os Aeroportos do Porto, Lisboa e Faro, para 

confirmação de temperatura elevada em passageiros identificados por detetores 

automáticos (infravermelhos) instalados nessas infraestruturas. 

 O INEM ativou a sua Sala de Situação Nacional (SSN), em funcionamento 24horas/dia, 

para garantir a gestão dos transportes especializados de casos suspeitos de COVID-19 

e das colheitas de material biológico. 

 A Direção de Enfermagem do INEM elaborou três folhetos informativos acerca dos 

cuidados a ter durante a pandemia de COVID-19, nomeadamente no que diz respeito ao 

isolamento ou recuperação da doença.   

 No final de março, o INEM colaborou com a Administração Regional de Saúde do Centro 

e com as Autoridades locais na montagem de um Hospital de Campanha em Ovar.  

 O INEM produziu dois vídeos em Língua Gestual Portuguesa para explicar aos cidadãos 

surdos alguns conselhos sobre o que fazer durante a pandemia. 

 Desde o início da pandemia, o INEM recebeu inúmeros donativos da sociedade civil. 

 O INEM criou condições para que 200 trabalhadores pudessem realizar as suas funções 

em regime de teletrabalho, nomeadamente através da implementação de postos de 

atendimento virtuais do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). 

 Os CODU do INEM foram reforçados com 21 novos Médicos Reguladores, passando o 

CODU a contar com 80 Médicos.  

 O CAPIC do INEM colaborou com a Inter-Agency Standing Committee (IASC) na tradução 

 Psicossociais e de Saúde Mental 

Referentes ao Surto COVID-  

 O INEM, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e o Instituto 

Nacional de Saúde  Dr. Ricardo Jorge (INSA) estabeleceram uma parceria no âmbito da 

pandemia COVID-19, de forma que as equipas do INEM realizem colheitas de amostras 

nos Estabelecimentos Prisionais localizados na zona do Porto. 

 O iTEAMS (aplicação informática para registo clínico das vítimas) passou a integrar 

uma funcionalidade que permite aos profissionais do INEM o recurso a um intérprete 

de Língua Gestual Portuguesa em caso de necessidade de comunicar com a pessoa 

surda.  

 O INEM finalizou o procedimento concursal, iniciado em 2019, para contratação de 125 

novos profissionais para a Carreira Especial de Técnico de Emergência Pré-hospitalar 

(TEPH).  
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 O INEM disponibilizou no seu site novas Orientações Técnicas que definem a atuação 

perante uma PCR em doente com suspeita de COVID-19 para Profissionais de Saúde e 

para os Programas Locais do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa 

(PNDAE) | Não Profissionais de Saúde. 

 Uma equipa do INEM esteve 26 dias em missão em São Tomé e Príncipe. A pedido do 

governo deste país, os profissionais do INEM integraram a resposta de apoio da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e da União Europeia ao surto de COVID-19. 

 A 20 de abril, o INEM disponibilizou uma formação virtual sobre a atuação em casos 

suspeitos de COVID-19, dirigida aos operacionais do SIEM. 

 O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, visitou o INEM e, 

acompanhado pelo presidente do Instituto, conheceu alguns dos meios e serviços 

operacionais. 

 O INEM participou numa operação coordenada de rastreio de trabalhadores em 

empresas e locais de trabalho com fatores de risco na região da Grande Lisboa.  

 A Autarquia de Loulé aprovou, a 3 de junho, o projeto de execução das instalações do 

INEM no Algarve, bem como o lançamento do concurso público da obra. 

 -

barreiras e ilhotes da Ria Formosa, depois do protocolo que junta as Câmaras 

Municipais de Faro e Olhão, o INEM e a Autoridade Marítima Nacional ter sido 

prorrogado por mais um ano. 

 Em junho, o INEM recebeu da APCER a concessão da Certificação do Sistema Integrado 

de Qualidade, Ambiente, Segurança e Formação Profissional, incluindo aprendizagem 

enriquecida pela tecnologia, pelas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 e NP 4512:2012. 

 O INEM adquiriu fardamento específico para o Serviço de Helicópteros de Emergência 

Médica (SHEM) com vista a reforçar a proteção das equipas no desempenho da sua 

missão. 

 O INEM marcou presença, a 8 de julho, no Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário 

CAJIL, no Lumiar, para ministrar uma formação sobre a utilização de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI). 

 O Plano de Resposta do INEM no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 

Rurais (DECIR) foi atualizado para o biénio 2020-2022. 

 O INEM estabeleceu oito protocolos sazonais com vista ao reforço da capacidade de 

resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica em regiões do país que veem a 

sua população aumentar no verão.  

 Em julho, o INEM e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) assinaram 

um protocolo de colaboração com vista à realização de estágios dos estudantes de 

medicina nos meios do INEM e à participação destes elementos em ações de Mass

training de SBV. 

 O INEM criou um novo Verbete Nacional de Socorro para todo o SIEM.  
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 INEM, Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSB) e a Unidade de Emergência 

de Proteção e Socorro da GNR (GNR-UEPS) promoveram em julho um curso de 

"Biossegurança em 

Câmara Municipal de Cascais. 

 O INEM abriu um concurso público para contratação de seis Psicólogos Clínicos para o 

CAPIC. 

 O INEM recebeu da APCER os certificados relativos à NP 4512:2012, NP EN ISO 

9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

 O INEM integrou o dispositivo de segurança formado pela Polícia de Segurança Pública 

(PSP) para fase final da Liga dos Campeões.  

 A 31 de agosto, o INEM organizou um webinar dedicado à apresentação detalhada do 

novo Verbete Nacional de Socorro, destinado a todos os elementos do SIEM. 

 O programa de fundos comunitários para a competitividade e a internacionalização 

(COMPETE 2020) concedeu ao INEM o financiamento para cinco projetos. 

 Para assinalar o Dia Mundial dos Primeiros Socorros, o INEM organizou um webinar em 

conjunto com a Escola Nacional de Bombeiros e a Escola de Socorrismo da Cruz 

Vermelha Por  

 A Ordem dos Psicólogos Portugueses reuniu com o INEM estreitar laços de cooperação 

entre as entidades. 

 O iTEAMS  Emergência na palma da mão

dos Prémios HINTT 2020, dedicado à aceleração digital. 

 O INEM organizou um webinar 

E  

 A partir de outubro, a Unidade Hospitalar de Portimão do Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve passou a integrar a Via Verde AVC. 

 A 23 de outubro, o INEM montou o seu hospital de campanha no perímetro do Hospital 

Padre Américo, em Penafiel, para fazer face à pressão exercida pela pandemia de 

COVID-19 nos serviços de saúde da região norte do país. 

 A 27 de outubro, o INEM operacionalizou um posto de recolha de colheitas biológicas 

para análise à COVID-19 em Paços de Ferreira. 

 O INEM apresentou dois trabalhos no congresso do European Resuscitation Council

(ERC), sobre as implicações da pandemia por COVID-19 na abordagem pré-hospitalar à 

paragem cardiorrespiratória. 

 Dois projetos do INEM foram finalistas da iniciativa da Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Hospitalar (APDH) "Experiências na era COVID-19: Resiliência, 

Singularidade e Determinação". 

 O INEM recebeu uma Menção Honrosa no Prémio Saúde Sustentável 2020 pelo projeto 

das Equipas de Enfermagem de Intervenção Primária (EEIP), uma das contribuições do 

INEM na resposta à pandemia por COVID-19.  
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 O INEM realizou um exercício simulacro no âmbito do curso SIV-Enfermeiros, a 28 de 

outubro, na Base Aérea nº 11 em Beja, envolvendo meios do INEM, da Força Aérea 

Portuguesa e dos Bombeiros Voluntários de Beja. 

 O CAPIC do INEM promoveu duas edições do Curso Avançado de Psicologia de 

Emergência (CAPE), em Lisboa e no Porto, para profissionais de mais de 20 entidades. 

 Em outubro, o INEM implementou na ferramenta de registo clínico dos meios uma 

funcionalidade que permite às tripulações reportarem situações de risco de saúde 

pública em contexto COVID-19. 

 Em novembro, o INEM promoveu sessões de esclarecimento virtuais sobre a COVID-19, 

dirigidas a todos os seus profissionais.  

 O INEM disponibilizou uma equipa para participar no processo de seleção para futuros 

formadores de condução defensiva de veículos de emergência do Serviço Regional de 

Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (SRPC-RAM).  

 O INEM foi distinguido pela Federação Internacional dos Hospitais (International 

Hospital Federation  IHF) pela sua intervenção junto das Estruturas Residenciais para 

Idosos (ERPI) no âmbito do combate à COVID-19. 

 A 19 de dezembro, o INEM promoveu o Dia do Serviço de Helicópteros de Emergência 

Médica em formato virtual. 

 

 que contou com a participação dos músicos Agir, Ana Bacalhau e Fernando Daniel.

 O INEM renovou o seu parque de Motociclos de Emergência Médica (MEM) com a 

 

 Uma nova ambulância SIV do INEM iniciou atividade no dia 28 de dezembro, em Oliveira 

de Azeméis, num modelo de gestão integrada com o Hospital São Miguel  Centro 

Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV). 
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O Instituto Nacional de Emergência Médica é o organismo do Ministério da Saúde 

(MS) ao qual compete assegurar o funcionamento, no território de Portugal 

Continental, de um sistema integrado de emergência médica, para garantir aos(às) 

sinistrados(as) 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 o hospital adequado e de articulação entre 

os vários estabelecimentos hospitalares. 
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1. Missão, Visão e Valores  

Conforme disposto na Lei Orgânica do INEM, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de 

fevereiro, o INEM tem por missão definir, organizar, coordenar, participar e avaliar as atividades e o 

funcionamento de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) de forma a garantir aos 

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

segurança e com qualidade.  

Por forma a que o planeamento estratégico do INEM seja realizado de acordo com a política da 

Instituição, foi revista a Missão, a Visão e Valores do INEM para o triénio em curso (2020/2022), 

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. 

 

A Missão, Visão e Valores do INEM foram, assim, revistos: 

MISSÃO 

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

Garantir o funcionamento eficaz e o 

desenvolvimento sustentável do Sistema 

Integrado de Emergência Médica (SIEM) 

VISÃO 

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

Ser uma organização inovadora, 

sustentável e de referência na prestação de 

cuidados de emergência médica extra-

hospitalar, assumindo-se como uma marca 

de excelência no setor da saúde. 

VALORES 

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

AMBIÇÃO 

HUMANISMO 

INOVAÇÃO 

ÉTICA 

COMPETÊNCIA 

EFICIÊNCIA 

RESPONSABILIDADE 

 
Figura 1. Missão, Visão e Valores do INEM 
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2. Atribuições do INEM 

São atribuições do INEM, conforme disposto na Lei Orgânica do INEM, aprovada pelo 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 pré-hospitalar, 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 Ministério da Saúde as atividades conducentes à definição de políticas 

nos domínios da emergência médica e do transporte de urgência e ou 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; 

 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 Proteção Civil (ANPC)1, 

no âmbito das respetivas leis reguladoras; 

 

1 Atualmente Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 
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 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 

Ministério da Saúde 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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3. Estrutura Orgânica 

De acordo com os Estatutos do INEM - aprovados pela Portaria nº 158/2012, de 22 de maio - a gestão 

operacional da atividade do INEM é assegurada pelos seus serviços desconcentrados (Delegações 

Regionais) nas respetivas áreas geográficas, Norte, Centro e Sul, que engloba a região de Lisboa e Vale do 

Tejo, do Alentejo e Algarve, em articulação com as restantes Unidades Orgânicas. 

De acordo com a organização interna, o INEM possui uma estrutura orientada para três grandes 

vertentes: a área operacional, a área de apoio e logística e a área de apoio à gestão. Cada uma das 

Unidades dispõe de Departamentos e Gabinetes conforme se apresenta no Organograma seguinte. 

 

 

Figura 2. Estrutura Orgânica do INEM 
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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 Flexíveis (previstas em Deliberação 853/2012, de 29 de 

junho);  

 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, 

eliminando redundâncias, reconfigurando processos, reduzindo custos e estabelecendo uma 

organização interna 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 MS, de revisão da atual Lei Orgânica e Estatutos, teve por base o 

Mapa de Processos do INEM já apresentado 
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Parte II 

 

Orientações Estratégicas e 

Operacionais 

 

A atividade desenvolvida ao longo do ano de 2020, teve em linha de conta as 

Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde nas áreas de responsabilidade de 

ação do INEM, os objetivos definidos na Carta de Missão 2016/2021, no Plano 

Estratégico do INEM para o triénio 2020/2022 e no Plano de Atividades de 2020, 

tendo sempre presente a importância inequívoca da sua Missão. 

As orientações estratégicas e operacionais estão consubstanciadas nos indicadores 

apresentados ao longo do Relatório de Atividades e no Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR). 
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1. Orientações emanadas pelo Ministério da Saúde  

No que respeita às orientações estratégicas do Ministério da Saúde, nas áreas de atuação do INEM

detalhadas no Plano Estratégico 2020/2022, o Instituto tem contribuído para a sua concretização, 

nas diversas vertentes, como explanado no presente Relatório de Atividades, onde se destacam:  

As Orientações do Plano Nacional de Saúde 2011  2016, extensão a 2020, designadamente nos 

quatro eixos estratégicos abaixo indicados. 

 Cidadania em saúde: 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 aso cuidados de saúde: promoção, equidade e o acesso 

adequado aos cuidados de 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: aposta na qualidade, 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.  

 Políticas Saudáveis: maximização de oportunidades e redução das desigualdades em 

saúde, através de parcerias com outras entidades. Um exemplo tem sido a expansão do 

Programa Nacional de DAE em Locais de Acesso ao Público. Reforçar a rede de parcerias 

do INEM, no sentido de melhorar a eficiência e a acessibilidade, estabelecendo novas 

oportunidades para gestão otimizada de recursos e 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. 

 

A atuação do INEM tem contribuído para a implementação das Orientações do Plano Nacional de 

Saúde, designadamente nos seguintes princípios orientadores: 

 Colaboração intersectorial: desenvolvimento de ações intersectoriais, com vista à 

obtenção de ganhos em saúde, nomeadamente o envolvimento do 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. 

 Capacitação dos cidadãos: O INEM tem apostado em várias ações que promovem a 

autonomia e a responsabilização pela saúde dos(as) cidadãos(ãs), nomeadamente, 
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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.  

 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. Destaca-se, 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. 

 

O INEM manteve o compromisso perante as Orientações do Programa do Governo, aliás como 

decorre da Lei-Quadro dos Institutos Públicos, tendo promovido diversas 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 

 

Quanto às Orientações Interinstitucionais, o INEM deu resposta nomeadamente através da 

implementação de Medidas Simplex + Saúde e outras iniciativas consubstanciadas em indicadores de 

partilha entre Instituições. 

Referir por último os 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 estão em linha com os resultados obtidos noutros sistemas de 

emergência médica de países como Espanha e Reino Unido.  

Referir também que estes resultad

Ordem dos Médicos. Importa ainda assinalar, que em todos os países analisados é atribuída bastante 

enfase à qualidade do serviço prestado, podendo ser afirmado, tal como se verifica em Portugal, que 

os tempos de resposta não influenciam o resultado da atuação das equipas de emergência pré-

hospitalar. 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. 
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2. Objetivos Estratégicos e Operacionais do INEM 

Os objetivos estratégicos e operacionais para 2020 foram alinhados com um conjunto de análises 

apresentadas no Plano Estratégico 2020  2022, considerando quatro perspetivas: clientes, 

processos, inovação e aprendizagem e perspetiva financeira, definindo-se a estratégia do INEM para 

o triénio 2020  2022, expresso no Mapa Estratégico. 

 

Figura 3. Mapa Estratégico do INEM 
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Elencam-se os doze Objetivos Estratégicos (OE) para 2020  2022: 

 OE1: Garantir a sustentabilidade financeira do INEM. 

 OE2: Investir 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: Investir 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: Melhorar a integração de serviços que potenciem o valor e o reconhecimento da 

marca INEM. 

 

No Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para 2020, foram definidos, nos parâmetros 

eficácia, eficiência e qualidade, os objetivos operacionais específicos para cada uma das áreas 

estratégicas, bem como as respetivas metas de concretização (indicadores) e sua calendarização. 

Os Objetivos Operacionais detalhados no Quadro 1, para cada uma das áreas estratégicas, serão 

apresentados no QUAR INEM 2020, que consubstancia a avaliação de desempenho da Instituição. 

São igualmente identificados os objetivos operacionais mais relevantes e as Unidades Orgânicas que 

concorrem para o cumprimento dos mesmos. 
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Objetivos Operacionais 2020 

Objetivos Objetivos Unidades 
Estratégico

s 
Relevante

s 
Orgânica

s 
(OE) (R)   

 

Parâmetro EFICÁCIA 

OOp1 Implementar um plano de compras sustentável  R GGCCP 

OOp2 
Elaborar um plano financeiro adequado aos investimentos 
em bens de capital 

 R 
DGF 

 

OOp3 
Otimizar a rede de formação em emergência médica 
acreditada pelo INEM, permitindo um crescimento 
exponencial do número de pessoas com formação 

 R DFEM 

OOp4 
Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de 
triagem do Centro de Orientação de Doentes Urgentes 
(CODU) 

 R DEM 

OOp5 Promover o financiamento de projetos no INEM  - GPCG 

OOp6 
Melhorar o modelo de gestão da atividade de Transporte 
de Doentes (alvarás, vistorias e fiscalizações) 

 - GLO 

 

Parâmetro EFICIÊNCIA 

OOp7 
Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se 
refere o art.º 25 da LOE 

 R 
Todos/ GPCG 

/ GMC / 
DGRH / GQ 

OOp8 Desenvolver projetos de parceria internacional  - DEM 

OOp9 
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de 
emergência médica, que permita assegurar maior rapidez 
na assistência e maior qualidade nos serviços prestados 

 - DEM 

OOp1
0 

Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos 
às valorizações remuneratórias 

 - DGRH 

OOp1
1 

Melhorar o empowerment dos(as) cidadão(ãs), 
contribuindo para a literacia em saúde 

 - GMC 

     

Parâmetro QUALIDADE 

OOp1
2 

Rever e implementar o Processo de Comunicação do 
INEM 

 - GMC 

OOp1
3 

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação 
CODU e Meios 

 R Todos 

OOp1
4 

Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às 
vítimas de acidente ou doença súbita e reforçar a 

às reclamações 

 R GMC 

OOp1
5 

Dar continuidade e consolidar os processos de 
Certificação 

 R GSTI 

OOp1
6 

Promover a apresentação de candidaturas a prémios  - GPCG 

Fonte INEM/GPCG 

Quadro 1. Objetivos Operacionais 
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O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), que consubstancia a avaliação 

de desempenho da Instituição, evidencia os objetivos estratégicos e operacionais 

para cada uma das áreas estratégicas, bem como as respetivas metas de 

concretização (indicadores), definidos para os parâmetros de eficácia, eficiência e 

qualidade. 

Este importante instrumento é monitorizado trimestralmente, sendo avaliados os 

resultados e as perspetivas até ao final do ano, no sentido de antecipar desvios e 

tomar as medidas corretivas necessárias. 
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1. QUAR do INEM 2020 

O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do INEM para 2020 contemplou 16 Objetivos 

Operacionais e 22 Indicadores. 

O QUAR do INEM é monitorizado trimestralmente, sendo avaliados os resultados e as perspetivas até 

ao final do ano, no sentido de antecipar desvios e tomar as medidas corretivas necessárias. 

Aquando da monitorização em setembro de 2020, revelou-se necessário recorrer à revisão de cinco 

objetivos/indicadores. A possibilidade de eventual revisão de objetivos/indicadores, decorre do 

disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 8.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro na sua redação 

atual, que prevê a revisão do QUAR, desde que ocorram em função de contingências não previsíveis, 

no caso, ao nível administrativo. 

Assim, realizada a previsão da execução dos indicadores até ao final do ano, ponderada a eficácia da 

informação e considerando as referidas contingências, como foi o caso, foi proposto à SGMS: 

 A revisão da meta e do valor crítico do Indicador 7.2. - Grau de implementação das 

medidas Simplex+ Saúde , (Meta = 60%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 80%), 

inserido no Objetivo Operacional 7: Garantir a operacionalização atempada dos atos a 

que se refere o art.º 25 da LOE. 

Não obstante os esforços desenvolvidos não foi possível o cumprimento deste 

indicador. Quer a 30 de junho quer a 30 de setembro de 2020, este indicador estava não 

atingido.  A 30 de junho de 2020, este indicador apresentava um resultado de 25% de

execução, o que se traduzia numa taxa de realização de 50%. E a 30 de setembro de 

2020, o resultado situava-se nos 38%, o que se traduz numa taxa de realização de 76%. 

Referir que das três Medidas Simplex+ Saúde INEM (Registo Nacional PCR simplificado, 

Alerta Doente Crónico e APP INEM), duas (Registo Nacional PCR simplificado e APP 

INEM), têm candidatura para financiar a sua implementação. Apesar de terem sido 

realizados desenvolvimentos com vista à implementação destas medidas, o não 

cumprimento até setembro de 2020, ficou a dever-se não só ao atraso nos processos de 

aprovação de candidaturas financiadas, mas também à morosidade dos processos de 

aquisição para o seu desenvolvimento. Acresce a esta situação do impacto na 

capacidade de resposta dos vários serviços intervenientes no processo de 

implementação destas medidas por empenhamento nas atividades relacionadas com o 

combate à pandemia. 

Assim, considerados os motivos expostos que conduziram à redução das expectativas 

do resultado do indicador, e realizada a previsão da execução até ao final do ano, o INEM 

propôs o ajustamento da meta, tolerância e valor crítico do indicador, conforme 

se indica: (Meta = 50%, Tolerância = 10% e Valor Crítico =70%) 
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 A revisão da meta, tolerância e valor crítico (Meta = 7, Tolerância = 2 e Valor Crítico = 

10) do Indicador 7.3.  Número de protocolos estabelecidos com 

empresas/organizações para que os trabalhadores beneficiem de condições mais 

favoráveis, inserido no Objetivo Operacional  Garantir a operacionalização atempada 

dos atos a que se refere o art.º 25 da LOE.  

Não obstante os esforços desenvolvidos não foi possível o cumprimento deste 

indicador, estado o mesmo, quer a 30 de junho quer a 30 de setembro de 2020, não 

atingido.  

A 30 de junho de 2020, apenas tinham sido estabelecidos dois protocolos o que se 

traduzia numa taxa de realização de 40%, e a 30 de setembro de 2020, este indicador 

ainda se encontrava não atingido, embora com uma taxa de realização de 80%, a que 

corresponde a quatro protocolos estabelecidos, consideravelmente superior à do 

segundo trimestre.,.  

A pandemia de COVID-19 teve impacto direto na capacidade de resposta dos vários 

serviços intervenientes na fase das negociações com potenciais parceiros, por 

empenhamento noutras atividades de caráter emergente. Para o não cumprimento do 

objetivo contribuiu também a adoção transversal da prática de teletrabalho que colidiu 

com algumas atividades relacionadas com as deslocações e relações interinstitucionais 

necessárias para a celebração destas parcerias.  

Considerando todo o trabalho necessário para a formalização de parcerias, e o tempo 

restante até ao final do período de avaliação, foi proposta alteração da meta, tolerância 

e valor crítico, conforme se indica: (Meta = 4, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 5). 

 

 A substituição do Indicador 7.5.  Grau de satisfação global com os serviços 

prestados pelo INEM, aferido através de inquéritos de satisfação aos utentes (%), 

inserido no Objetivo Operacional  Garantir a operacionalização atempada dos atos a 

que se refere o art.º 25 da LOE.  

(Meta = 90%, Tolerância = 5% e Valor Crítico = 100%) 

A 30 de junho assim como a 30 de setembro de 2020, este indicador ainda se 

encontrava-se não atingido, o que se traduzia numa taxa de realização de 0%.  

Importa referir que, no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) o 

INEM efetuou um conjunto de diligências de modo a ficar enquadrado com os requisitos 

legais aplicados por aquele regulamento. Não obstante os esforços em modificar a 

metodologia aplicada, por um lado de modo a garantir uma amostra significativa do 

grau de satisfação e por outro lado, garantir o cumprimento de todos os requisitos do 

RGPD, tal não foi possível até ao final do ano. Neste âmbito, foi solicitado à Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD) que se pronunciasse, no sentido de encontrar 
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uma metodologia alternativa que não violasse os direitos dos cidadãos(ãs) 

relativamente aos seus dados pessoais.  

Considerando o tempo restante até ao final do período de avaliação e, não tendo sido 

obtida uma resposta da CNPD, não foi possível aplicar uma metodologia que refletisse

a avaliação correta da satisfação dos(as) utentes no decorrer de 2020, propondo assim, 

a substituição do referido indicador. Indicador 7.5. Grau de satisfação global com os 

serviços prestados pelo INEM, aferido através de inquéritos de satisfação aos 

parceiros do SIEM: (Meta = 85%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 95%). 

 

 A substituição do Indicador 11.1.  Criação de APP INEM (módulos: público, 

profissionais e media), (Meta = 11, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 9), inserido no

Objetivo Operacional 11  Melhorar o empowerment dos(as) cidadão(ãs), 

contribuindo para a literacia em saúde. 

A 30 de setembro de 2020, este indicador encontrava-se não atingido, com uma taxa de 

0%. Também neste indicador, a pandemia de COVID-19 teve impacto direto na 

capacidade de resposta dos vários serviços intervenientes no processo de criação da 

APP, por empenhamento noutras atividades de caráter emergente. Por outro lado, a 

morosidade do processo de contratação público origina ou também atraso neste 

processo.  

Considerando o trabalho necessário para a criação da APP INEM, foi proposto a

substituição do referido indicador. 

Indicador 11.1. Criação de parcerias estratégicas com os órgãos de comunicação 

social para publicação periódica de conteúdos sobre primeiros 

socorros/emergência médica/saúde. (Meta =6, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 7) 

 

 Substituição do Indicador 14.1.  Percentagem de reclamações respondidas no 

prazo de dez dias úteis, (Meta = 60%, Tolerância = 10% e Valor Crítico = 75%), 

inserido no Objetivo Operacional  Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de 

saúde às vítimas de acidente ou doença súbita e refo

através da análise e resposta às reclamações.  

A 30 de junho de 2020, este indicador encontrava-se não atingido. A taxa de execução 

deste indicador era de 44% o que se traduzia numa taxa de realização de 88%. A 30 de 

setembro de 2020, este indicador mantinha-se não atingido, com uma taxa de execução 

de 38%, o que se revelou inferior ao trimestre anterior, traduzindo uma taxa de 

realização de 76%.  

A pandemia de COVID-19 teve impacto direto na capacidade de resposta dos vários 

serviços intervenientes no processo de resposta às reclamações, por empenhamento 
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noutras atividades de caráter emergente. Para o não cumprimento do objetivo 

contribuiu também a adoção transversal da prática de teletrabalho que colidiu com 

algumas atividades relacionadas com o processo de resposta a reclamações que ainda 

têm que ser realizadas de forma presencial (consulta de fichas CODU pelos profissionais 

designados pelo efeito; assinaturas e expedição de ofícios).  

Assim, foi proposta a substituição deste indicador, pela criação de um Processo de 

Gestão de Reclamações passível de auditoria externa em novembro de 2020. 

Considerando todo o trabalho que foi desenvolvido para melhorar o tratamento da 

resposta às reclamações, e que incluiu o preenchimento das lacunas identificadas em 

contexto pandémico, propõe-se a reformulação do referido indicador. 

Indicador 14.1.  Criação de um processo de Gestão de Reclamações (mês): (Meta 

= 12, Tolerância = 1 e Valor Crítico = 11). 

 

Apresenta-se nos quadros seguintes, a monitorização do QUAR do INEM a 31 de dezembro de 

2020, considerando as alterações referidas. 
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Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 

 

 

Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 
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Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 
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Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 
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 Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 
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Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 
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Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 
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 Quadro 2. QUAR INEM 2020 (cont.) 
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2. Análise dos Resultados Alcançados  

O QUAR INEM 2020 abrangia 22 indicadores integrados em 16 objetivo operacionais. Todos 

os indicadores foram atingidos (32%) ou superados (68%). 

Apresenta-se de seguida a análise dos resultados alcançados para cada um dos indicadores. 

 

PARÂMETRO EFICÁCIA 

Objetivo Operacional 1: 

Implementar um plano de compras sustentáveis (R) 

 Indicador 1.1. (revisto) [Meta = 12 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 10]

Definição de critérios de qualidade, ambiente e segurança que suportem o Plano de Compras 

Sustentáveis (mês). 

Indicador atingido com definição de critérios concluída no mês de novembro, o que se 

traduz numa taxa de realização de 100%. 

Objetivo Operacional 2: 

Elaborar um plano financeiro adequando aos investimentos em bens de capital (R) 

 Indicador 2.1. (revisto) [Meta = 75% / Tolerância = 10% / Valor Crítico = 90%]

Taxa de execução das propostas de aquisições de bens de capital inscritos no orçamento. 

Indicador superado com um resultado de 100%, o que representa uma taxa de 

realização de 135%. 

 Indicador 2.2. [Meta = 2 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 4]

Número de análises sobre a execução dos investimentos. 

Indicador superado com um resultado de 7 análises efetuadas no decorrer do ano, o 

que representa uma taxa de realização de 135%. 

Objetivo Operacional 3: 

Otimizar a rede de formação em emergência médica acreditada pelo INEM, permitindo 

um crescimento exponencial do número de pessoas com formação (R) 

 Indicador 3.1. [Meta = 300 / Tolerância = 100 / Valor Crítico = 500]

Número de elementos formados em SBV ou SBV/DAE (cursos). 

Indicador superado com 510 elementos formados, o que traduziu numa taxa de 

realização de 126%. 
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Objetivo Operacional 4: 

Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de triagem do Centro de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) (R) 

 Indicador 4.1.  [Meta = 25%/Tolerância = 5%/Valor Crítico = 35%]

Percentagem de fluxos de protocolos de atendimento e triagem em utilização nos CODU 

revistos. 

Indicador superado com a revisão de dez (em 32) fluxos de triagem: Convulsão, 

Dispneia, Dor Torácica, Dor Abdominal e Problemas Urinários, Indefinidos (outros 

problemas onde se encontra a febre e tosse), Hemorragia, Negligência/Violência/Maus-

tratos, CAPIC, Psiquiatria e Alteração de Estado de Consciência. O resultado deste 

indicador traduziu-se numa taxa de realização de 116%. 

Objetivo Operacional 5: 

Promover o financiamento de projetos no INEM 

 Indicador 5.1.  [Meta = 4 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 8]

Realizar o controlo periódico da execução dos projetos (nº de controlos). 

Indicador superado com nove controlos de execução de projetos efetuados. O 

resultado deste indicador traduziu-se numa taxa de realização de 131%. 

Objetivo Operacional 6: 

Melhorar o modelo de gestão da atividade de Transporte de Doentes (alvarás, vistorias e 

fiscalização) 

 Indicador 6.1. (revisto) [Meta = 11 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 9]

Proposta de alteração do Regulamento de Transporte de Doentes (mês). 

Indicador atingido com a apresentação de proposta no mês de dezembro, o que se 

traduz numa taxa de realização de 100%. 

 Indicador 6.2. [Meta = 50% / Tolerância = 10% / Valor Crítico = 70%]

Taxa de cumprimento do Plano Anual de Fiscalização da atividade de Transporte de Doentes.

Indicador superado com a execução de 70% do plano anual de fiscalização, o que se 

traduz numa taxa de realização de 125%. 

 

 

PARÂMETRO EFICIÊNCIA 

Objetivo Operacional 7: 

Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 25 da LOE (R) 
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 Indicador 7.1. [Meta = 8% / Tolerância = 5% / Valor Crítico = 15%]

Percentagem de redução de consumo de papel. 

Indicador superado com a redução de 19% do consumo de papel. O resultado deste 

indicador traduziu-se numa taxa de realização de 135%. 

 Indicador 7.2. (revisto) [Meta = 50% / Tolerância = 10% / Valor Crítico = 70%]

Grau de implementação das medidas Simplex+ Saúde. 

Indicador atingido com um grau de implementação de 45%, o que se traduz numa taxa 

de realização de 100%. 

 Indicador 7.3. (revisto) [Meta = 4 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 5]

Número de protocolos estabelecidos com empresas/organizações para que os trabalhadores 

beneficiem de condições mais favoráveis. 

Indicador superado com a realização de 6 protocolos com empresas/organizações que 

promovam condições mais favoráveis aos trabalhadores. O resultado deste indicador 

traduziu-se numa taxa de realização de 135%. 

 Indicador 7.4. [Meta = 11 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 9]

Definição os requisitos para implementação da Norma 4552: Sistema de Gestão da Conciliação 

entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal (mês). 

Indicador atingido com a definição de requisitos concluída no mês de novembro. O 

resultado deste indicador traduziu-se numa taxa de realização de 100%. 

 Indicador 7.5. (revisto) [Meta = 85% / Tolerância = 10% / Valor Crítico = 95%]

Grau de satisfação global com os serviços prestados pelo INEM, aferido através de inquéritos 

de satisfação aos parceiros do SIEM. 

Indicador atingido com um grau de satisfação de 80%. O resultado deste indicador 

traduziu-se numa taxa de realização de 100%. 

Objetivo Operacional 8: 

Desenvolver projetos de parceira internacional 

 Indicador 8.1.  [Meta = 4 / Tolerância = 2 / Valor Crítico = 8]

Número de protocolos e parcerias com entidades nacionais e internacionais dinamizando a 

interoperabilidade institucional do PT EMT. 

Indicador superado com dez protocolos/parcerias nacionais e internacionais 

realizadas. O resultado deste indicador traduziu-se numa taxa de realização de 135%. 
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Objetivo Operacional 9: 

Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica, que permita 

assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados 

 Indicador 9.1. [Meta = 70% / Tolerância = 5% / Valor Crítico = 80%]

Percentagem de utilização do iTEAMS pelos meios INEM (AEM, MEM, SIV, VMER, 

Helicópteros, TIP e UMIPE). 

Indicador superado com uma taxa de utilização de 84%, o que se traduz numa taxa de 

realização de 135%. 

Objetivo Operacional 10: 

Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos às valorizações 

remuneratórias 

 Indicador 10.1.  [Meta = 80% / Tolerância = 10% / Valor Crítico = 100%]

Percentagem de trabalhadores com processamento remuneratório decorrente dos pontos 

SIADAP das avaliações de desempenho (face ao total de trabalhadores com direito a essa 

valorização). 

Indicador superado com 98% dos trabalhadores com processamento remuneratório 

atualizado face ao decorrente dos pontos SIADAP. O resultado deste indicador traduziu-

se numa taxa de realização de 123%. 

Objetivo Operacional 11: 

Melhorar o empowerment dos(as) cidadãos(ãs), contribuindo para a literacia em saúde 

 Indicador 11.1. (revisto)  [Meta = 6 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 7]

Criação de parcerias estratégicas com os órgãos de comunicação social para publicação 

periódica de conteúdos sobre primeiros socorros/emergência médica/saúde. 

Indicador superado com a realização de sete parcerias estratégicas, o que se traduz 

numa taxa de realização de 125%. 

 

PARÂMETRO QUALIDADE 

Objetivo Operacional 12: 

Rever e implementar o Processo de Comunicação do INEM 

 Indicador 12.1. [Meta = 11 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 9]

Criação de um Processo de Gestão Integrada da Comunicação (mês). 

Indicador atingido com a criação do processo terminado em novembro, o que se traduz 

numa taxa de realização de 100%. 
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Objetivo Operacional 13: 

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios (R) 

 Indicador 13.1. [Meta = 30% / Tolerância = 10% / Valor Crítico = 50%]

Percentagem de execução do plano de implementação das melhorias para obtenção do nível 

ótimo, do programa de acreditação do CODU e Meios. 

Indicador superado com uma taxa de execução de 79%. O resultado deste indicador 

traduziu-se numa taxa de realização de 135%. 

Objetivo Operacional 14: 

Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de acidente ou doença 

súbita e reforçar a confiança na "marca INEM" através da análise e resposta às 

reclamações (R) 

 Indicador 14.1.(revisto) [Meta = 12 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 11]

Criação de um Processo de Gestão de Reclamações (mês). 

Indicador superado com o processo concluído no mês de outubro. O resultado deste 

indicador traduziu-se numa taxa de realização de 135%.  

Objetivo Operacional 15: 

Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação (R) 

 Indicador 15.1. [Meta = 11 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 9]

Definição de políticas e normas de segurança da informação e análise de risco no âmbito do 

projeto de implementação da Norma ISO 27001 (mês). 

Indicador atingido com a definição das políticas e normas de segurança da informação 

concluídas em dezembro. O resultado deste indicador traduziu-se numa taxa de 

realização de 100%.  

Objetivo Operacional 16: 

Promover a apresentação de candidaturas a prémios 

 Indicador 16.1. [Meta = 2 / Tolerância = 1 / Valor Crítico = 4]

Número de apresentações de candidaturas a prémios. 

Indicador superado com a apresentação de vinte candidaturas a prémios, o que se 

traduz numa taxa de realização de 135% (Anexo VI  Informações complementares). 

 

RECURSOS HUMANOS 

No que se refere ao desvio (27%) do número de Recursos Humanos previstos no QUAR INEM 2020, 

identificados no Quadro 3, importa referir que foram desenvolvidos todos esforços para colmatar o 
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défice de Recursos Humanos e dotar o Instituto dos trabalhadores Recursos necessários ao 

desenvolvimento da sua atividade através da abertura de procedimentos concursais. 

Maior detalhe desta informação será apresentada na PARTE VII  2. RECURSOS HUMANOS.  

 

Quadro 3. QUAR INEM 2020: Recursos Humanos 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

A execução do orçamento apresentou um desvio 0,3% face ao orçamento corrigido, conforme 

apresentado no QUAR INEM 2020, e é justificado essencialmente pelos seguintes fatores: 

 Despesas com pessoal:  o ano 2020 veio contrariar a tendência das despesas com 

pessoal nos últimos anos, muito por conta do reforço necessário à intervenção do INEM 

face a pandemia por COVID19. As alterações orçamentais da despesa realizadas neste 

agrupamento incluem reforços e anulações inter-rubricas que, na sua globalidade, 

acrescem 143.797 . Destaca-

 

 Aquisição de bens e serviços correntes:  as alterações orçamentais permutativas 

realizadas nesta rubrica, incluem reforços e anulações que se traduziram num aumento 

. Destaca-

acomodar a despesa acrescida com os serviços de helitransporte, uma vez que o INEM 

passou a pagar IVA, a 23%, na sequência de uma decisão do Tribunal Arbitral.  

 Outras despesas correntes  

essencialmente da reserva prevista nos termos da circular de preparação do Orçamento 
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egime de isenção aplicado ao INEM, em sede de execução 

orçamental, a totalidade do valor de reserva foi realocado nas rubr

pe  

 Outros valores  Aquisição de bens de capital: os reforços e anulações inter-rubricas 

face ao orçamento inicial. 

 

A dotação inicialmente estimada para 2020, de 124,9 , apresentou um incremento de 73,6

perfazendo um total de 198,5

2019, no montante de 70.9 por força do Orçamento 

de Estado Suplementar e por aplicação de saldo proveniente de fundos europeus, 

em . 

Os reforços efetuados por aplicação do saldo de gerência anterior 

por finalidade a cobertura orçamental das transferências efetuadas para reforço do Ministério da 

Saúde, no âmbito do surto por Covid-19. 

 

Quadro 4. QUAR INEM 2020: Recursos Financeiros 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

RELATÓRIO ANUAL | 2020 

ATIVIDADES E CONTAS 

INEM  

 

 

 

 

Parte IV 

 

Autoavaliação das Unidades Orgânicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades de cada uma das Unidades Orgânicas, previstas e detalhadas em 

sede de Plano de Atividades 2020, estão espelhadas nos objetivos operacionais, 

indicadores e metas de concretização apresentados nos QUAR de cada Unidade 

Orgânica para o ano de 2020 e articulados com os objetivos estratégicos 

definidos no QUAR do INEM 2020 e no Plano Estratégico 2020/2022. 
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A atual estrutura do INEM está orientada em três grandes vertentes: 

 área operacional; 

 área de apoio e logística; 

 área de apoio à gestão. 

 

A gestão operacional da atividade do INEM é assegurada pelos seus serviços desconcentrados

(Delegações Regionais) nas respetivas áreas geográficas: Norte, Centro e Sul (que inclui Lisboa e Vale 

do Tejo, Alentejo e Algarve), em articulação com as restantes Unidades Orgânicas. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organização do INEM 
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Para 2020 foi contratualizado com cada uma das Unidades Orgânicas (UO), um QUAR. (apresentados 

em anexo). OS QUAR das UO identificam, para além dos objetivos operacionais e a sua 

correspondência com os objetivos estratégicos do INEM, um conjunto de indicadores e respetivas 

metas de concretização. Este instrumento revelou-se facilitador na monitorização e na avaliação do 

planeamento realizado ao nível de cada UO.  

Em alguns casos houve a necessidade de reajustar os objetivos/indicadores em função das 

adaptações efetuadas e homologadas pela tutela, ao nível do QUAR do INEM. Houve igualmente 

necessidade de rever outros indicadores que aquando das monitorizações periódicas se revelaram 

desajustados, muito pelo facto da pandemia de COVID-19 ter tido impacto direto na capacidade de 

resposta dos vários serviços por empenhamento nas atividades relacionadas com o combate à 

pandemia. 

Não obstante os constrangimentos provocados pelo novo coronavírus SARS-CoV2, causador da 

pandemia de Covid-19 e à necessidade das UO de se adaptarem às exigências de uma nova realidade, 

as equipas conseguiram alcançar, na sua maioria, os objetivos propostos no Plano de Atividades e 

nos QUAR. Com efeito, face aos objetivos propostos e aos resultados alcançados, todas as UO

cumpriram as funções que lhe estão atribuídas, tendo revelado capacidade de resposta, assim como 

proatividade na procura de soluções aos desafios que foram surgindo. 

Para cada Unidade Orgânica será apresentado (em anexo) o resultado dos QUAR de 2020, 

contratualizados em sede de Plano de Atividades. Destaca-se a aposta na continuidade e 

consolidação dos processos de certificação nas áreas de suporte, pelas normas de qualidade. 

Para além de objetivos/indicadores de partilha entre as Unidades Orgânicas, foram definidos dois 

objetivos comuns a todas. 

 

No que respeita ao objetivo da desmaterialização de processos, consubstanciado no indicador 

Percentagem de redução do consumo de papel . Esta 

evolução face ao período homologo teve origem na implementação do processo de gestão e 

autenticação dos utilizadores nos equipamentos de impressão e cópia, iniciado em 2019 e concluída 

em 2020, existindo, deste modo, maior controlo por via de apuramento de resultados com uma 

periodicidade mais curta, que permite aos serviços anteciparem melhores resultados. 

Objetivos Operacionais 2020, comuns a todas as Unidades Orgânicas: 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, através da 

implementação de melhorias para obtenção do nível ótimo; 

 Promover a desmaterialização dos processos, nomeadamente, e, entre outros, 

criando mecanismos que conduzam à redução do consumo de papel; 
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Ainda ao nível das Unidades Orgânicas foram identificados o(s) diploma(s) legais que determinam as 

atribuições e que se apresentam em detalhe em cada um dos capítulos destinados a cada uma das 

Unidades. Apresenta-se ainda, para cada indicador de cada Unidade, para além das tolerâncias e 

valores críticos, as orientações estratégicas do MS em relação às quais o resultado contribui. 

Quanto ao histórico de cada indicador das UO, os que estão vertidos no QUAR do INEM, apresentam 

esses valores no QUAR da Instituição. Quanto aos demais indicadores, sendo na sua maioria novas 

realidades não se aplica esta informação. 

Para cada UO será dada indicação do número de Postos de Trabalho previstos e ocupados em 2020 

(apresentando-se em anexo o detalhe por categoria). 
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1. Departamento de Emergência Médica (DEM) 

No INEM, a emergência médica é coordenada pelo Departamento de Emergência Médica (DEM) 

que compete coordenar o SIEM, nas vertentes normativa e técnica, e proceder à avaliação periódica 

do seu funcionamento. 

Ao DEM compete ainda, promover, desenvolver e implementar a investigação científica e tecnológica, 

técnicas de emergência médica, instrumentos de garantia e controlo da qualidade técnica dos 

cuidados de saúde, no âmbito do SIEM, de acordo com o estado da arte, e em articulação com outras 

entidades do SNS nomeadamente a DGS, para além da atribuição de assegurar a representação 

institucional a nível internacional, no domínio das competências e atribuições do INEM. 

São ainda atribuições deste Departamento a coordenação das seguintes atividades: 

 Centro de Informações Antivenenos (CIAV). 

 Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC). 

 CODU Mar. 

 

Este Departamento integra o Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes 

Urgentes (GCNODU) que compete a normalização e coordenação nacional da atividade realizada nos 

CODU, assim como a atividade de transporte inter-hospitalar do(a) doente urgente/emergente, 

realizado pelos meios de emergência do INEM. Cabe, ainda, a este Gabinete, promover, coordenar,

assegurar e monitorizar a organização dos(as) doentes urgentes das vias verdes instituídas pelos 

programas nacionais. 

Integrado no DEM, funcionam ainda, as seguintes Unidades Funcionais:  

 Unidade de Planeamento de Eventos, Protocolo de Estado e Gestão de Crises 

(UPPEC), a quem compete a gestão e coordenação de eventos em situações de Mass 

Gathering, da proteção na saúde a altas entidades e eventos de Protocolo de Estado, bem 

como de situações de exceção e operações de apoio às forças de segurança em 

Incidentes Tático Policiais. 

 Unidade Pré-Hospitalar dos Serviços Farmacêuticos (UPHoSF) a quem compete 

essencialmente definir a política do medicamento do INEM, assegurar a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde, 

assim como a gestão do medicamento. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o DEM/GCNODU, foi 

contratualizado o QUAR, que integrou 10 objetivos operacionais e 13 indicadores. A monitorização 
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com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo IV), tendo-se 

registado uma taxa média de realização global de 116%. 

Dos 13 indicadores definidos, 7 foram superados (54%) e 6 atingidos (46%). 

 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 41 postos de trabalho para 

o DEM/GCNODU. A 31/12/2020, estavam 25 postos de trabalho ocupados, o que representa um 

desvio de 39%, ou seja, menos 16 trabalhadores(as).

DEM: Objetivos Operacionais 2020. 

 Dar continuidade ao processo de revisão dos fluxos de triagem do CODU.; 

 Implementação e revisão de protocolos apoiados em Normas de Orientação Clínica; 

 Consolidar a implementação do Registo Clínico em todas as suas vertentes; 

 Desenvolver projetos de parceira interinstitucional; 

 Implementar RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte;  

 ;  

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

 Estabelecer parcerias com entidades externas para promover campanhas de 
sensibilização; 

 Promover a qualidade na prestação do socorro aos utentes; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios. 
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2. Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) 

A Formação em emergência médica, para além de se encontrar legalmente enquadrada, está inserida 

na missão do INEM, assumindo um destaque na atividade diária assegurada pelo Instituto. Neste 

sentido, o INEM promove toda a Formação e Qualificação em Emergência Médica, indispensável às 

ações de emergência médica. 

Ao Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) compete, entre outras 

atribuições, definir, planear e orientar a estratégia de formação em emergência médica, dos vários 

intervenientes do SIEM, incluindo estabelecimentos, instituições e serviços, do SNS; conceber e 

preparar os produtos pedagógicos; elaborar os Manuais de Emergência Médica, em colaboração com 

o DEM; e monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica, ministrada pelo 

INEM. 

 

Além do planeamento, coordenação e certificação da formação em emergência médica, um dos 

objetivos estratégicos do Instituto é também o alargamento da rede de centros de formação 

acreditados em emergência médica, por forma a disseminar esta competência ao maior número 

possível de profissionais de saúde, em específico, e de cidadãos(ãs), em geral, aumentando a sua 

literacia em saúde e, consequentemente, a sua capacidade de intervenção em situações críticas. 

O DFEM integra o Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA), que compete monitorizar a 

qualidade da formação em técnicas de emergência médica ministrada pelo INEM, e acreditar 

entidades externas ao INEM para a realização de ações de formação em emergência médica, 

monitorizando a qualidade da respetiva formação através da realização de auditorias. 

Maior detalhe desta atividade será apresentada no ponto 3. Formação em Emergência Médica, da 

Parte VI  Outras Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados. 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o DFEM/GCA, foi 

contratualizado o QUAR, que integrou 8 objetivos operacionais e 12 indicadores. A monitorização 

DFEM/GCA: Objetivos Operacionais 2020. 

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

 Garantir a sustentabilidade dos centros de formação; 

 Atualizar a estratégia de formação em emergência médica; 

 Melhorar o empowerment dos cidadãos contribuindo para a literacia em saúde; 

 ; 

 Promover a qualidade na prestação do socorro aos utentes; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios. 
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com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo IV), tendo-se 

registado uma taxa média de realização global de 121%. 

Dos 12 indicadores definidos, 9 foram superados (75%) e 3 atingidos (25%). 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 20 postos de trabalho para 

o DFEM/GCA. A 31/12/2020, estavam 12 postos de trabalho ocupados, o que representa um 

desvio de 40%, ou seja, menos 8 trabalhadores(as). 
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3. Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) 

É ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) que compete apoiar a definição e 

implementação de uma política de gestão de recursos humanos do INEM, assegurando uma gestão 

previsional através de adequados instrumentos de planeamento e controlo de gestão. 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 

colaboradores. O DGRH tem, assim, como missão planear, coordenar e executar todos os atos 

relacionados com a gestão de recursos humanos, assim como proceder ao acompanhamento da 

negociação dos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho. 

Este Departamento integra o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos 

Humano (GPDRH), que compete assegurar a elaboração de projetos de regulamentos e outros 

normativos em matérias da sua área de competência, assim como promover o cumprimento dos 

regulamentos internos, e demais legislações aplicável à gestão dos recursos humanos, devendo ainda 

assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento dos trabalhadores. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o DGRH/GPDRH, foi 

contratualizado o QUAR, que integrou 6 objetivos operacionais e 8 indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 110%. 

Dos 9 indicadores definidos, 6 foram superados (75%) e 1 atingidos (12.5%), tendo ficado um 

indicador por atingir (Percentagem de execução do plano de implementação das melhorias para a 

extensão do nível para ótimo, do programa de acreditação do CODU e Meios) apresentando uma taxa 

de realização de 57%. 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 33 postos de trabalho para 

o DGRH/GPDRH. A 31/12/2020, estavam 26 postos de trabalho ocupados, o que representa um 

desvio de 21%, ou seja, menos 7 trabalhadores(as). 

DGRH/GPDRH: Objetivos Operacionais 2020 

 Elaborar um modelo de valorização pessoal do capital humano; 

 Implementar uma política de controlo interno; 

   

 Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos às valorizações 
remuneratórias; 

 Dar continuidade e consolidar os processos de certificação; 

Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios.
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4. Departamento de Gestão Financeira (DGF) 

Ao DGF compete assegurar e coordenar a definição e implementação da política financeira e 

orçamental do Instituto, propondo e definindo a estratégia da política orçamental e financeira e 

demais atividades relacionadas com a supervisão da gestão financeira. 

Este Departamento integra o Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos (GGOI), que

compete implementar e participar na definição da política financeira e orçamental. 

 

Durante 2020, o DGF procurou dar continuidade ao cumprimento ao controlo da despesa, o que foi 

conseguido em simultâneo com o desenvolvimento de novas atividades expressas ao longo do 

presente Relatório de Atividades. 

Assegurar a sustentabilidade económica e financeira do INEM bem como reforçar o capital que 

permita fazer face a eventuais reduções de receitas e/ou a necessidades acrescidas de investimento, 

foram, como nos anos anteriores, as linhas de orientação na gestão financeira do Instituto. 

Maior detalhe desta atividade será apresentada no ponto 1. Recursos Financeiros, da Parte VII 

Recursos Financeiros, Humanos, Logísticos e Materiais. 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o DGF/GGOI, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 6 objetivos operacionais e 9 indicadores. A

monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 122%. 

Dos 9 indicadores definidos, 6 foram superados (67%) e 3 atingidos (33%) 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 21 postos de trabalho para 

o DGF/GGOI. A 31/12/2020, estavam 12 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio 

de 43%, ou seja, menos 9 trabalhadores(as). 

 

DGF/GGOI: Objetivos Operacionais 2020 

 Elaborar um plano financeiro adequando os investimentos em bens de capital; 

 Implementar uma política de controlo interno; 

 Implementar RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte; 

 Identificar oportunidades de financiamento externo; 

 ; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios; 
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5. Gabinete de Logística e Operações (GLO) 

A supervisão do cumprimento das regras e normas de transporte de doentes, bem como a gestão da 

frota do INEM, são ações fundamentais na atividade do INEM. 

O exercício da atividade privada de transporte de doentes depende de autorização do Ministério da 

Saúde, mediante a concessão de alvará, competindo ao INEM a instrução dos processos. Os requisitos 

legais para a obtenção do alvará dizem respeito às instalações físicas e operacionalidade das 

entidades requerentes, à formação dos tripulantes, às características das ambulâncias e ao 

equipamento para transporte de doentes. 

 

Compete também ao INEM a fiscalização técnica da atividade privada de transporte de doentes, bem 

como a instrução de processos conducentes à eventual aplicação de sanções. 

O GLO assegura a gestão, manutenção e conservação das instalações e equipamentos do INEM, e 

procede às necessárias vistorias de conformidade das viaturas e equipamentos, de transportes de 

doentes urgentes/emergentes, fiscalizando a atividade de transporte de doentes. 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GLO, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 7 objetivos operacionais e 9 indicadores. A

monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 118%. 

Dos 9 indicadores definidos, 4 foram superados (44%) e 5 atingidos (56%). 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 50 postos de trabalho para 

o GLO. A 31/12/2020, estavam 9 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio de 82%,

ou seja, menos 41 trabalhadores(as). 

GLO: Objetivos Operacionais 2020 

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

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

 Implementar RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte;  

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

 ; 

 Dar continuidade e consolidar os processos de certificação; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios; 
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6. Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI) 

A área de suporte da atividade do INEM relacionada com os sistemas de informação e 

telecomunicações tem por objetivo promover a instalação e funcionamento das redes de 

telecomunicações e sistemas de informação do Instituto. 

 

No âmbito dos recursos tecnológicos, um conjunto alargado de iniciativas, com destaque para a 

melhoria das condições técnicas de suporte ao CODU, nomeadamente através de diversas 

intervenções técnicas para melhorar a resiliência das infraestruturas técnicas, bem como a 

implementação e o reforço dos procedimentos de segurança e contingência. 

Nesta matéria, destaca-se ainda o upgrade do SIADEM (Sistema Integrado de Atendimento e 

Despacho de Emergência Médica) e a implementação, em novembro de 2020, de um sistema comum 

de cartografia e georreferenciação entre as várias entidades intervenientes no SIEM que permitiu

melhorias na interoperabilidade entre os sistemas do serviço 112 e CODU, no que respeita à 

informação de geolocalização recebida. 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GSTI, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 8 objetivos operacionais e 10 indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 123%. 

Dos 10 indicadores definidos, 6 foram superados (60%) e 4atingidos (40%), tendo ficado um 

indicador por atingir (Percentagem de redução do consumo de papel). 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 23 postos de trabalho para 

o GSTI. A 31/12/2020, estavam 17 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio de 

26%, ou seja, menos 6 trabalhadores(as). 

GSTI: Objetivos Operacionais 2020 

 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 RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte; 

 ;  

 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; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios. 
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7. Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública (GGCCP) 

É o GGCCP que assegura os processos aquisitivos de todos os bens, serviços e empreitadas 

necessárias ao funcionamento das atividades do INEM, desenvolvendo os adequados procedimentos 

de contratação pública. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GGCCP, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 7 objetivos operacionais e 7 indicadores. A

monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 104%. 

Dos 7 indicadores definidos, 3 foram superados (43%) e 3 atingidos (43%), tendo ficado 1

indicadores por atingir (Percentagem de redução do consumo de papel e reduzir o custo médio anual

com seguros das viaturas afetas à emergência médica, com a renovação de meios).  

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 12 postos de trabalho para 

o GGCCP. A 31/12/2020, registou-se um desvio de 4 trabalhadores(as). 

 

GGCCP: Objetivos Operacionais 2020 

 Implementar um plano de compras sustentáveis; 

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

 Implementar RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte; 

 Rever os protocolos com parceiros do INEM para gestão otimizada de recursos; 

 lano de Desmaterialização INEM  

 Dar continuidade e consolidar os processos de certificação; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios. 
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8. Gabinete Jurídico (GJ) 

A atividade de apoio jurídico, nomeadamente a participação na análise e preparação de diplomas 

legais e de regulamentos no domínio da respetiva atividade, como também da elaboração ou 

apreciação de minutas de contratos, protocolos, e outros documentos, assume um papel primordial 

enquanto atividade de suporte. 

É ao GJ que compete elaborar pareceres, analisar e preparar informações sobre matérias de natureza 

jurídica das áreas de competência do Instituto, assim como prestar consultoria jurídica sobre todos 

os assuntos que lhe sejam remetidos pelo Conselho Diretivo do INEM. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GJ, foi contratualizado 

o Mapa de Objetivos, que integrou 7 objetivos operacionais e 7 indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 134%. 

Dos 7 indicadores definidos, todos foram superados. 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 9 postos de trabalho para 

o GJ. A 31/12/2020, estavam 4 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio de 55%,

ou seja, menos 5 trabalhadores(as). 

GJ: Objetivos Operacionais 2020 

 Implementar RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte; 

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

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

 Dar continuidade e consolidar os processos de certificação; 

 ; 

 Implementar uma política de controlo interno; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios.; 
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9. Gabinete de Gestão de Instalações (GGI) 

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 arrendadas ou cedidas por outras entidades e utilizadas pelo 

Instituto no âmbito da sua missão.  

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GGI, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 6 objetivos operacionais e 8 indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 111%. 

Dos 8 indicadores definidos, 3 foram superados (43%) e 5 atingidos (56%). 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 7 postos de trabalho para 

o GGI. A 31/12/2020, estavam 3 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio de 57%,

ou seja, menos 4 trabalhadores(as). 

 

GGI: Objetivos Operacionais 2020 

 Elaborar/Rever um plano de implementação/reabilitação das bases dos meios de 
emergência;  

 Implementar uma política de controlo interno; 

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

 ; 

 Elaborar/Rever um plano de renovação e otimização dos serviços de backoffice; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios. 
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10. Gabinete de Qualidade (GQ) 

É competência do GQ assegurar o apoio ao Conselho Diretivo do INEM na definição da política da 

qualidade, garantindo a difusão da mesma e promovendo o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. 

 

O GQ procede ao controlo e acompanhamento das atividades do instituto no âmbito dos processos 

operacionais e na implementação de uma cultura de qualidade. 

Maior detalhe desta atividade será apresentada no Ponto 1 Sistema de Gestão de Qualidade, da Parte 

VI  Outras Atividades Desenvolvidas e Resultados Alcançados.  

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GQ, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 6 objetivos operacionais e 10 indicadores. A

monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 115%. 

Dos 10 indicadores definidos, 5 foram superados (50%) e 5 atingidos (50%). 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 8 postos de trabalho para 

o GQ. A 31/12/2020, estavam 3 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio de 

62,5%, ou seja, menos 5 trabalhadores(as). 

 

GQ: Objetivos Operacionais 2020 

 Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação; 

 Promover a qualidade na prestação do socorro aos utentes;  

 ano de ;  

 Aplicação de questionários de avaliação da satisfação; 

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

 Aplicar questionários de avaliação da satisfação das Unidades Orgânicas. 
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11. Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG) 

O planeamento e controlo dos processos de gestão assume uma crescente relevância na gestão da 

atividade do INEM, sendo a principal função do GPCG garantir uma visão integrada da Instituição em 

articulação com os seus objetivos estratégicos, assegurar a tomada de decisão e avaliar a 

performance da atividade do INEM. Ao GPCG compete, assim, assegurar o planeamento estratégico e 

operacional das atividades, assim como assegurar a geração de informação de reporting e 

implementar um sistema de gestão de desempenho. 

O ano de 2020 centrou-se no desenvolvimento adequado de sistemas de acompanhamento das

atividades e na participação em processos de gestão, elaboração de estudos da atividade, com vista à 

tomada de decisões e otimização dos circuitos dos processos para conseguir ganhos de eficácia e 

eficiência. Foi igualmente, dada especial atenção à monitorização da atividade operacional e dos 

processos que concorrem para a sustentabilidade financeira do INEM. 

 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GPCG, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 11 objetivos operacionais e 11 indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 131%. 

Dos 11 indicadores definidos, 8 foram superados (73%) e 3 atingidos (27%). 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 8 postos de trabalho para 

o GPCG. A 31/12/2020, estavam 5 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio de 

37.5%, ou seja, menos 3 trabalhadores(as). 

GPCG: Objetivos Operacionais 2020 

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

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

 Promover o financiamento de projetos no INEM; 

 Rever a tabela de financiamento dos Postos de Emergência Médica; 

 Criar mecanismo de acompanhamento da execução das parcerias; 

 Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 25 da LOE; 

 Implementar medidas de combate à Corrupção e infrações conexas;  

 Implementar RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte; 

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

 Promover a apresentação de candidaturas a prémios. 
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12. Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC) 

O INEM, no domínio do marketing e da promoção da comunicação interna e externa, define e planeia 

as estratégias a adotar, contribuindo para a consolidação e manutenção da imagem da instituição. 

Esta área de suporte garante as atividades de assessoria de imprensa, a difusão das notícias 

relevantes pelos órgãos do INEM e MS, bem como a gestão dos seus canais de comunicação com o 

exterior. É também nesta área que é assegurada a gestão das reclamações. 

Compete ao GMC implementar planos de marketing e de comunicação, desenvolvendo as suas 

competências nas áreas de gestão da comunicação e das relações externas do INEM e da informação 

na componente de documentação. 

 

Em 2020, o GMC continuou a desenvolver iniciativas no sentido de promover a correta divulgação da 

sua atividade, contribuindo para um maior esclarecimento dos(as) utentes sobre os serviços do 

instituto, dos profissionais de saúde bem como dos restantes parceiros do INEM. 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para o GMC, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 7 objetivos operacionais e 7 indicadores.  

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 127%. 

Dos 9 indicadores definidos, 6 foram superados (86%) e 1 atingido (14%). 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 7 postos de trabalho para 

o GMC. A 31/12/2020, estavam 4 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio de 

43%, ou seja, menos 3 trabalhadores(as). 

GMC: Objetivos Operacionais 2020 

 Estabelecer parcerias com entidades externas para promover campanhas de 

sensibilização; 

 Promover parcerias com empresas/organizações para benefício dos trabalhadores; 

 Melhorar o empowerment dos cidadãos contribuindo para a literacia em saúde; 

 ; 

 Rever e Implementar o Processo de Comunicação do INEM; 

 Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de acidente ou 

doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM" através da análise e resposta às 

reclamações; 

 Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios. 
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13. Delegações Regionais 

São os serviços territorialmente desconcentrados do INEM, designados por Delegações Regionais

que asseguram a gestão operacional, na respetiva área geográfica (Norte, Centro e Sul que engloba a 

região de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve), 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. 

Às Delegações Regionais compete, em articulação com as restantes Unidades Orgânicas: 

 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. 

 

Ao nível da gestão operacional, as Delegações Regionais, nas suas áreas de intervenção, 

desenvolveram durante o ano de 2020, um conjunto de iniciativas no sentido de garantir a gestão da 

sua atividade com maior qualidade nos serviços prestados, explanadas ao longo do pressente 

Relatório de Atividades. 

 

 

 

 

Delegações Regionais: Objetivos Operacionais 2020 

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

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

 Rever o Plano de Desmaterialização do INEM; 

 Rever os protocolos com parceiros do INEM para gestão otimizada de recursos;  

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

 Dar continuidade e consolidar os processos de Acreditação CODU e Meios; 
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13.1. Delegação Regional do Norte (DRN) 

A DRN sofreu alterações na estrutura dirigente e respetiva equipa que, naturalmente tiveram 

impacto no regular funcionamento das atividades da delegação. Em julho de 2019 foi designado um 

Responsável, que assume as funções de Diretor Regional. Não obstante esta alteração, considera-se 

positiva a globalidade do desempenho nesta Delegação Regional. 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para a DRN, foi 

contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 6 objetivos operacionais e 12 indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 100%. 

Dos 12 indicadores definidos, 9 foram superados (75%) e 1 atingidos (8%), tendo ficado 2

indicadores por atingir (Rever a rede de parceiros do SIEM, com vista à substituição de entidades que 

não têm protocolos de colaboração com o INEM e Percentagem de reclamações respondidas no prazo 

de 5 dias úteis).  

Quanto à substituição de entidades que não têm protocolos de colaboração com o INEM, não foi 

possível identificar entidades que reuniam condições para protocolar com o INEM Postos Reserva, 

situação que continuará a ser objetivo para 2020. 

No que respeita às respostas às reclamações respondidas no prazo, não obstante os esforços 

desenvolvidos para tornar este processo mais célere não foi possível até ao final do ano o 

desenvolvimento de todas as atividades conducentes ao cumprimento do indicador. Esta situação 

fica igualmente a dever-se à falta de recursos humanos para desenvolver estes processos. Com efeito, 

as várias atividades, com destaque para as situações de exceção, não permitiram dar todas as 

respostas em tempo útil. 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 566 postos de trabalho 

para a DRN. A 31/12/2020, estavam 455 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio 

de 20%, ou seja, menos 111 trabalhadores(as). 

 

13.2. Delegação Regional do Centro (DRC) 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para a Delegação Regional 

do Centro, foi contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 6 objetivos operacionais e 12 

indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 101%. 

Dos 12 indicadores definidos, 8 foram superados (67%) e 3 atingidos (25%), tendo ficado 1

indicadores por atingir (Percentagem de passagem de meios NINEM para Postos de Reserva).  
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A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 367 postos de trabalho

para a DRC. A 31/12/2020, estavam 266 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio 

de 27%, ou seja, menos 100 trabalhadores(as). 

 

13.3. Delegação Regional do Sul (DRS) 

Como forma de monitorizar e avaliar os objetivos/indicadores definidos para a Delegação Regional 

do Sul, foi contratualizado o Mapa de Objetivos, que integrou 6 objetivos operacionais e 12 

indicadores. 

A monitorização com os resultados anuais de cada um dos indicadores apresenta-se em anexo (Anexo 

IV), tendo-se registado uma taxa média de realização global de 118%. 

Dos 12 indicadores definidos, 7 foram superados (58%) e 2 atingidos (17%), tendo ficado 3 

indicadores por atingir (Percentagem de acionamentos com tempo de resposta, para as AEM e SIV, 

em áreas predominantemente urbanas, desde o acionamento à che

minutos, Percentagem de reclamações tratadas regionalmente no prazo de 5 dias úteis e Número de 

auditorias de acompanhamento realizadas no CODU da DRS).  

Relativamente aos tempos de resposta em áreas predominantemente urbanas, o aumento 

significativo de ocorrências, motivado pela pandemia por COVID-19, originou uma redução na 

capacidade de resposta com resultado de 63%, traduzindo-se numa taxa de realização de 90%. 

De igual modo, a alocação de recursos humanos para fazer face à pandemia por COVID-19 originou 

uma diminuição da capacidade de resposta no tratamento das reclamações, sendo apurado um 

resultado de 87%, o que se traduz numa taxa de realização de 94%. No que respeita à realização de 

auditorias de acompanhamento no CODU da DRS, foram realizadas apenas 70 das 120 inicialmente 

previstas, a que corresponde uma taxa de realização de 70%, ou seja, não atingido. Este resultado fica 

a dever-se, em parte, a situações de escassez de recursos humanos, alocados para realização de 

tarefas mais prioritárias. 

A proposta de Mapa de Pessoal do INEM para 2020 identificou um total de 725 postos de trabalho

para a DRS. A 31/12/2020, estavam 527 postos de trabalho ocupados, o que representa um desvio 

de 27%, ou seja, menos 198 trabalhadores(as). 
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Os CODU do INEM asseguram, 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. 

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 recursos 

necessários e adequados a cada caso. 

A atividade do CODU e dos meios de emergência médica 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 Certificação de Qualidade de 

Nível BOM, pelo Comité de Certificação da Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(ACSA), da Consejería de Salud y Bienestar Social. 

No âmbito desse processo, o INEM teve 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 (2018-2022), já com a aplicação de novo manual de standards, específico para 

Serviços de Urgência e Emergência. O certificado foi passado no dia 5 de fevereiro de 

2018. 
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1. Atividade Média Diária 

Atendimento de chamadas de emergência nos CODU..................................................... 3.576
( %)

Atendimento de chamadas do SNS24 ....................................................................................... 208
(  23,6%)

Chamadas transferidas para o SNS24 ...................................................................................... 261
(  34,4%)

Chamadas recebidas no CIAV ......................................................................................................... 75
(  9,3%)

Chamadas recebidas no CAPIC....................................................................................................... 57
( %)

Chamadas recebidas no CODU MAR ............................................................................................ 0,2
(  10,6%)

Doentes inseridos na Via Verde AVC ........................................................................................... 13
(  9,1%)

Doentes inseridos na Via Verde Coronária .............................................................................. 1,9
( %)

Meios de Emergência Médica acionados .............................................................................. 3 202
(  12%)

Utilização de DAE................................................................................................................................ 24
(  10,7%)
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2. Atividade desenvolvida nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes  

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 de urgência ou emergência 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, TEPH e Psicólogos), 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 a receção 

hospitalar e promovendo a resposta integrada ao(à) doente urgente/emergente. 

A atividade dos CODU é regulamentada, desde 2012, 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. 

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 o Certificação de Qualidade de Nível BOM, pelo Comité de Certificação da Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), da Consejería de Salud y Bienestar Social. No âmbito desse 

processo, o Instituto teve 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. O INEM 

teve a visita de acompanhamento já em 2020, tendo demonstrado manter o Nível BOM.  

Elencam-se seguidamente 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. 
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 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. 

 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. 

 

Maior detalhe da atividade desenvolvida durante o ano de 2020 relativa ao CODU Mar, CIAV e CAPIC, 

será apresentado em relatório elaborado para este efeito. 
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Chamadas de emergência atendidas nos CODU 

   1.308.757      -7,5% 

 

Logo que a chamada é encaminhada para o INEM, compete aos 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.  

Durante o ano de 2020 foram atendidas 1.308.757 chamadas de emergência, o que representa 

uma média diária de 3.576 chamadas. 

Gráfico 1. Evolução anual do número de chamadas de emergência atendidas nos CODU 

 

 

Gráfico 2. Número de chamadas de emergência atendidas em 2020 por CODU 
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A procura dos serviços de emergência médica, que, naturalmente, tem 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, reflete no ano 2020 o impacto da situação 

pandémica que o Covid-19 teve na população, contrariando a tendência crescente dos últimos anos 

do aumento de chamadas de emergência. 

 O aumento do número de chamadas desde 2014 tem sido notório: apesar de em 2020 

ter tido menor expressão face aos anos imediatamente anteriores, assim em 2020

atenderam-se, por dia, mais 118 chamadas do que em 2014 e menos 300 que em 2019.

Esta situação é explicada com fatores como: 

 Aumento da prevalência de doenças crónicas e das agudizações destas doenças; 

 Aumento da incidência de algumas patologias, com relevo para a atividade gripal que 

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. 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. 

 A redução da atividade, verificada a partir de março de 2020, ficou a dever-se a fatores 

como: 

 Alteração significativa de comportamentos ao nível da sociedade em geral, 

nomeadamente na procura de serviços de saúde, pelo receio de exposição ao SARS-CoV-

2, também evidenciado pela redução de chamadas não emergentes;  

 Redução de circulação de pessoas e veículos, que se traduz numa redução de acidentes 

de viação (nomeadamente em altura de deslocações por todo o território nacional 

durante as épocas festivas), acidentes de trabalho e situações de trauma nas escolas; 

 Isolamento social que condicionou um menor número de intoxicações etílicas, 

resultante do encerramento dos espaços de diversão noturna; 

 Verificou-se também uma redução no número de intoxicações intencionais, 

eventualmente justificada pelo receio de conduzirem ao encaminhamento para uma 

unidade de saúde; 

 Redução da criminalidade pela diminuição de pessoas em circulação, nomeadamente, 

no que se respeita a espaços de diversão noturna; 

 Cidadãos com sintomas menos graves que, eventualmente, deixaram de pedir socorro 

para este tipo de queixa, com resolução espontânea da situação; 

 Redução dos acidentes de trabalho, resultante do aumento de pessoas em teletrabalho.
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De referir ainda que, para fazer face a eventuais chamadas que sejam desligadas na origem, o INEM 

dispõe de call back

realizada para os CODU, fique sem atendimento. Este sistema permite recuperar chamadas 

desli  serem atendidas, estando escalados 

a este sistema está previsto em 2021 a sua automatização.  

No que respeita ao tempo para atendimento das chamadas de emergência recebidas nos CODU, este 

situa-se na ordem dos segundos, sendo que tempos superiores estão relacionados com o aumento de 

atividade associado a deficit de recursos humanos e situações adversas como foi o caso, em 2017, dos 

incêndios. 

De qualquer modo, o aumento nos tempos de atendimento (da ordem dos segundos) não tem reflexo 

significativo nos tempos globais de resposta às emergências médicas. Clarificando, o tempo de 

resposta às ocorrências é contabilizado desde que é recebida a chamada de emergência até à chegada 

dos meios ao local da ocorrência. Este tempo, sobretudo nas situações mais graves, não é prejudicado 

uma vez que, logo que é recolhida informação que justifique o envio de meios, o que acontece na fase 

inicial da chamada, estes são imediatamente acionados mesmo que a chamada continue ativa para 

recolha de informação complementar ou aconselhamento por parte do operador. 

Recorde-se ainda que o INEM tem em funcionamento um sistema de triagem que permite avaliar 

rapidamente a situação das vítimas de forma a estabelecer prioridades no acionamento dos meios de 

emergência médica. 
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Chamadas transferidas para o SNS24 

95.601 +34,4% 

 

Sempre que o resultado da triagem de uma chamada não implica o envio de meios de emergência 

médica e não se trata de uma ocorrência CODU-Mar, CIAV ou CAPIC, os operadores do CODU 

encaminham a chamada para Centro de Contacto do SNS, o s SNS24  Este procedimento 

(protocolado com a entidade gestora do SNS24) permite que o INEM aloque os seus recursos 

. 

Em 2020, os CODU do INEM transferiram para o SNS24, 95.601 chamadas, o que se traduz 

numa média de 261 chamadas por dia (mais 34% face a 2019). 

Saliente-se que, em 2018, foi implementada uma alteração no modo de atendimento das chamadas 

encaminhadas pelo Número Europeu de Emergência 112. Com esta alteração, é apresentado ao 

tendimento pelo INEM a possibilidade da sua 

chamada ser transferida imediatamente para o SNS24. Com esta possibilidade verificou-se que cerca 

as restantes 70%, 

call back , um procedimento que garante que eventuais chamadas desligadas na 

origem não fiquem sem atendimento, dado que os(as) operadores(as), voltam a ligar para as pessoas 

que contactaram o CODU e cuja chamada, por algum motivo, não tenha sido atendida). 

O número de chamadas transferidas para o SNS24 por via da referida alteração de procedimento, não 

está refletido no apuramento de 2020, onde apenas são contabilizadas as chamadas transferidas para 

aquele serviço após atendimento por um operador do CODU. 

Gráfico 3.  
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Chamadas recebidas do SNS24 

76.012 +23,6% 

 

De igual forma, as chamadas recebidas do SNS24 que, de acordo com a avaliação realizada, 

configuram uma situação urgente/emergente ou uma situação específica relacionada com o Centro 

de Informação Antivenenos (CIAV) ou o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), 

são encaminhadas para os CODU do INEM. 

Em 2020, os CODU do INEM receberam do SNS , 76.012 chamadas, o que representa uma 

média de 208 chamadas por dia (mais cerca de 24% face ao ano de 2019). 

O aumento do número de chamadas encaminhadas pelo SNS24 tem sido notório desde 2016. Em 

2020 foram encaminhadas por aquele serviço mais 60.421 chamadas do que em 2015. 

 

Gráfico 4.  
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Triagem das chamadas 

1.236.571 - 9,2% 

 

A triagem de chamadas é realizada através da aplicação TETRICOSY ® - TElephonic TRIage and 

COunseling SYstem. Através da aplicação de algoritmos médicos de triagem telefónica é possível 

garantir a uniformização da resposta em todos os CODU e a standardização 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, 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. 

A referida triagem telefónica é realizada de acordo com a seguinte classificação: 

 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 Comando Distrital de Operações 

de Socorro CDOS, conferência com CIAV (Centro de Informações Antivenenos) ou 

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC).  

Plano de resposta: Variável. Pode haver envio de meio(s), em função da situação 

(como a UMIPE, por exemplo). 
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Prioridades 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P1 149.923 155.347 141.915 147.371 150.119 133.310 

P3 872.493 937.792 955.175 1006.860 1025.556 919.086 

P5 104.222 100.686 108.260 93.683 94.730 119.556 

Outras Prioridades * 85.709 52.898 64.415 71.529 79.345 64.619 

% P1 12% 12% 11% 11% 11% 11% 

% P3 72% 75% 75% 76% 76% 74% 

% P5 9% 8% 9% 7% 7% 10% 

% Outras Prioridades * 7% 4% 5% 5% 6% 5% 

Total Ocorrências 1.212.347 1.246.723 1.269.765 1.319.443 1.349.750 1.236.571

* Outras Prioridades (CIAV, P4 autoridade, P4 CDOS, P4 CAPIC) 

Nota: para uma ocorrência pode concorrer mais do que uma chamada de emergência. 

Quadro 5. Evolução anual do número de ocorrências por prioridades 

 

Na gestão da chamada de emergência, o operador após confirmar a localização da ocorrência, 

seleciona, de acordo com a queixa principal do(a) doente e/ou critérios de gravidade, o fluxo que 

melhor corresponde à situação.  

O sistema TETRICOSY tem definido um conjunto de fluxos (35) que têm como objetivo caracterizar a 

gravidade da situação e em função disso definir o plano de resposta, e em simultâneo permitir o 

aconselhamento pré socorro adequado. 

No início de março foi criado na aplicação de triagem telefónica utilizada nos Centros de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) um novo fluxo de triagem para gestão das situações relacionadas com 

a COVID-19.  

No início de abril, com a divulgação da norma da DGS n.º 004/2020, de 23/03 (Abordagem do Doente 

com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2), o INEM passou a incluir na informação diária das 

ocorrências triadas para Covid-19, as ocorrências triadas pelo fluxo de triagem Dispneia (DPN). 

Foram realizados igualmente ajustamentos a outros flux

privilegiando a transferência da chamada para Linha SNS 24, em detrimento do envio de 

ambulâncias, exceto quando reportados sinais de gravidade. 

1,1% do total das chamadas de emergência recebidas nos CODU, assim como as chamadas triadas 

chamadas/dia. Destas, cerca de metade originam o transporte para Unidades de Saúde e as restantes 

são encaminhadas para o SNS24. 
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Importa referir que, após a triagem realizada nos CODU nos fluxos referidos (incluindo COVID), as 

situações foram, numa primeira fase, validadas pelos médicos do CODU (cuja equipa foi sendo 

reforçada), antes de ser acionado o meio de Emergência Médica. A revisão do Fl

permitir maior fiabilidade no processo de triagem. 

Também no que se refere às chamadas de passagem de dados efetuadas pelos meios de Emergência 

Médica Pré-Hospitalar (do INEM, dos Corpos de Bombeiros e da CVP), sempre que possível, optou-se 

pela decisão de não transporte ao Serviço de Urgência, de modo a diminuir o afluxo aos serviços de 

urgência, exceto quando reportados sinais de gravidade. Em algumas situações, verifica-se que os 

doentes, por sua livre vontade, recusam transporte à unidade de saúde com receio de contactarem 

com o novo coronavírus nos hospitais. 

Na sua generalidade as tipologias de ocorrência foram em 2020 inferiores face a 2019. Exceção feita 

com 

já referido, pela alteração significativa de comportamentos ao nível da população em geral, face à 

situação pandémica. 
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Notas: 
 -

 
 Às ocorrências da tipologia CAPIC assim como CODU-MAR apuradas na triagem realizada nos CODU acrescem as 
registadas nas aplicações próprias que gerem estas duas atividades. 

 Os valores indicados junto às barras referem-se a 2020 

Gráfico 5. Tipologia de Ocorrências
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Centro de Informação Antivenenos (CIAV) 

27.287 - 9,3 % 

 

No âmbito do Centro de Informação Antivenenos - CIAV, são prestadas informações referentes ao 

diagnóstico, quadro clínico, toxicidade, terapêutica e prognóstico da exposição a tóxicos em 

intoxicações agudas ou crónicas sobre todos os produtos existentes, desde medicamentos a produtos 

de utilização doméstica ou industrial, produtos naturais, plantas ou animais. O CIAV tem disponíveis 

médicos especializados, 24 horas por dia, que atendem consultas de médicos, outros(as) 

profissionais de saúde e do público em geral. Este serviço passou a ser gratuito desde 1 de julho de 

2019, sendo feito através do número de contacto 800 250 250. 

Em 2020 este serviço realizou 27.287 consultas médicas o que representa, em média 2.274 

consultas médicas por mês e 75 por dia. 

A média diária de situações relacionadas com este serviço tem-se mantido estável, verificando-se 

uma redução, em 2020, resultado do decréscimo da atividade global motivada pela pandemia de 

Covid-19. No entanto, é vital dar maior sustentabilidade a esta atividade para que ela possa 

contribuir, de forma sinérgica, para ganhos de sustentabilidade do serviço. 

 

Gráfico 6. Evolução anual do número de consultas em situações de intoxicação 
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Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) 

20.704 + 3 % 

 

São os Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM que garantem o Apoio Psicológico e 

Intervenção em Crise, atividade direcionada para o atendimento das necessidades psicossociais da 

população bem como para a prestação de apoio aos intervenientes do SIEM. Caso seja necessário, 

estes profissionais deslocam-se diretamente aos locais onde a sua presença se justifique, através das 

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE). 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. Este serviço garante, 24 horas por 

dia, o apoio psicológico às chamadas telefónicas recebidas nos CODU, que o justifiquem e, através das 

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), podem ser acionados 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.  

Em 2020 este serviço atendeu 20.704 chamadas, o que representa uma média mensal de 1.725

e uma média de 57 chamadas por dia. 

Para o número de chamadas recebidas foram registadas 8.034 ocorrências na aplicação do CAPIC, o 

que representa uma média mensal de 670 e uma média de 22 ocorrências por dia. As restantes 

ocorrências surgem da triagem realizada nos CODU relacionadas nomeadamente com 

Negligência/Violência Doméstica/Maus-Tratos, Problemas Psiquiátricos/Suicídio e Paragem 

Cardiorrespiratória. No que respeita à atividade das UMIPE, foram registadas 808 intervenções da 

UMIPE o que representa uma média mensal de 67 e uma média de 2 ocorrências por dia. 

Em termos absolutos, de acordo com a atividade descrita, em média, cerca de 48% das chamadas 

recebidas pelo CAPIC resultam em atuação dos psicólogos, com registo na respetiva aplicação 

específica do CAPIC. Por sua vez, o total de acionamentos das UMIPE correspondem a 10% do número 

de ocorrências registadas. 

Como resultado da pandemia por Covid-19, a atividade do CAPIC registou, em 2020, um acréscimo. 

A resposta do CAPIC aos pedidos de ajuda tem versado também sobre outras alternativas que não o 

transporte a Serviços de Urgência (Psiquiatria ou Gerais), promovendo-se a estabilização emocional 

e contacto com médico assistente ou consulta de especialidade. Os comportamentos suicidários 

registaram uma redução durante o primeiro semestre de 2020, embora se espere um aumento 

gradual, de acordo com os mecanismos de resposta a fases de crise. 

Conforme já referido esta situação fica a dever-se a um aumento de pedidos de ajuda e necessidade 

de intervenção psicológica no terreno, em cenários mais complexos de gerir em virtude das 

restrições impostas nos rituais habituais neste contexto, por motivos de saúde pública. 
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Importa também referir que a equipa CAPIC foi reforçada com a integração de cinco psicólogas ao 

abrigo das medidas governativas de exceção na resposta à COVID-19, que permitiram a celebração 

de contratos a termo resolutivo certo. Referir também a manutenção do funcionamento em regime 

24H da UMIPE-Porto, que contribuiu em grande medida para o aumento global da atividade das 

UMIPE. De salientar ainda o esforço por parte dos TEPH, que reforçaram a escala das quatro UMIPE 

e contribuíram para o aumento da operacionalidade destes meios. 

 

Gráfico 7. Evolução anual do número de chamadas e ocorrências CAPIC 
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CODU Mar 

59 - 10,6% 

 

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes  CODU Mar - tem 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.

Uma equipa de médicos assegura, 24 horas por dia, informação sobre os cuidados a prestar, formas 

de proceder e terapêutica a administrar à vítima. Se necessário, pode aconselhar a evacuação do(a) 

doente e organizar o acolhimento em terra e posterior encaminhamento para o serviço hospitalar 

adequado.  

Em 2020 este serviço recebeu 59 chamadas, o que representa uma média mensal de 5 

chamadas e uma média diária de 0,16 chamadas.  

A maior incidência desta atividade verifica-se na época de verão. 

 

 

Gráfico 8. Evolução anual do número de chamadas recebidas no CODU MAR 

 

Continua prevista a criação de um polo do CODU MAR na Região Autónoma da Madeira, em estreita 

colaboração com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPCM). Este polo irá garantir a 

redundância deste serviço e permitirá a gestão imediata de todos os pedidos de apoio telemédico 

originados na área sob responsabilidade do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento

Marítimo do Funchal por parte do SRPCM. A formação nesta área já foi ministrada aos médicos da 

Proteção Civil da Madeira com vista à criação do referido polo. 
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3. Atividade Desenvolvida pelos Meios de Emergência Médica 

O transporte de doentes em situações de emergência está reservado ao INEM bem como às entidades 

com as quais celebre acordos com essa finalidade, nomeadamente, os Corpos de Bombeiros e a Cruz 

Vermelha Portuguesa. 

Os CODU têm assim, à sua disposição, um conjunto de meios de emergência médica de atuação no 

terreno - Ambulâncias, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, Motociclos, Helicópteros, 

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência e Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 

 que se destinam ao transporte e estabilização de acidentados ou vítimas de doença súbita. 

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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Número de acionamentos em 2020 

1.171.878 - 12 % 

 

Durante o ano de 2020 os meios de emergência médica foram acionados 1.171.878 vezes, o 

que representa uma média de 3.202 por dia. 

 

Gráfico 9. Evolução anual do número de acionamentos dos meios de emergência 

 

Acionamentos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 20/19

Serviço de Helicópteros de Emergência 
Médica (SHEM) 

920 1 033 986 1 020 947 835 - 11,8% 

Viatura Médica de Emergência e 
Reanimação (VMER) 

91 535 96 096 90 156 93 993 95 633 82 010 - 14,2% 

Ambulância de Transporte Inter-Hospitalar 
Pediátrico (TIP) 

1 204 1 405 1 374 1 423 1 436 1 023 - 28,8% 

Ambulância de Suporte Imediato de Vida 
(SIV) 

35 877 37 794 34 826 35 597 36 367 30 305 - 16,7% 

Ambulância de Emergência Médica (AEM) 167 323 171 899 161 424 151 771 139 970 119 564 -14,6%

Motociclos de Emergência Médica (MEM) 7 546 7 106 7 002 6 383 6 105 3 656 - 40,1% 

Unidade Móvel Intervenção Psicológica 
Emergência. (UMIPE) 

581 539 358 757 603 833 38,1%

Ambulância de Postos de Emergência 
Médica (PEM) 

688 022 752 420 752 521 839 432 878 319 798 016 - 9,1%

Ambulância de Postos Reserva (RES) 171 239 176 555 173 621 148 809 129 189 97 560 - 24,5% 

Ambulância NINEM (1) 32 315 35 475 46 928 44 369 42 738 38 076 - 10,9% 

TOTAL 1 196 562 1 280 322 1 269 196 1 323 554 1 331 307 1 171 878 - 12,0% 

(1) 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. 

Quadro 6. Evolução anual do número de acionamento por tipo de meio de emergência 
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Durante o ano de 2020, as 1.308.757 chamadas de emergência atendidas, deram origem a 1.236.571

ocorrências. Estas ocorrências motivaram um total de 1.171.878 acionamentos, ou seja 94,77% dos 

acionamentos (a nível nacional) foram triados pelos CODU com envio de meios de emergência para 

o local da ocorrência. A maioria das chamadas cujo resultado não se traduziu no envio de meios de 

emergência médica foram transferidas para outras situações, com o objetivo de proporcionar a 

melhoria da qualidade de atendimento através de aconselhamento adequado às situações não 

urgentes, designadamente para o serviço SNS24, para o CIAV, CAPIC, para os Centros Distritais de 

Operações de Socorro (CDOS) ou ainda, para a autoridade (PSP/GNR). 

Apresenta-se no Quadro 7, o peso relativo dos acionamentos de cada um dos tipos de meios de 

emergência médica, no total dos acionamentos. O peso das Ambulâncias representou cerca de 93%.

 

Acionamentos 2020 Média diária Peso 

Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) 835 2 0,1% 

Viatura de Emergência e Reanimação Médica (VMER) 82 010 224 7,0% 

Ambulâncias de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP) 1 023 3 0,1% 

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) 30 305 83 2,6% 

Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) 119 564 327 10,2% 

Motociclos de Emergência Médica (MEM) 3 656 10 0,3% 

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) 833 2 0,1% 

Ambulâncias de Postos de Emergência Médica (PEM) 798 016 2 180 68,1% 

Ambulâncias de Postos Reserva (RES) 97 560 267 8,3% 

Ambulâncias N/INEM (1) 38 076 104 3,2% 

TOTAL 1.171.878 3.202 100,0% 

 (1) Ambulâncias de Socorro igualmente pertencentes a Corpos de Bombeiros ou Delegações da CVP que, apesar de não serem 
acionadas em função de protocolos de cooperação, o INEM recorre aos seus serviços, em regra por indisponibilidade ou 
inexistência de meios INEM (meios próprios, PEM ou Reservas) ou por se situarem em áreas mais próximas das ocorrências.

Quadro 7. Peso relativo de cada tipo de meio no total de acionamentos em 2020 

 

Tal como se verificou no volume de chamadas de emergência médica em 2020, também o número de 

acionamentos dos meios de emergência médica registaram uma redução. 

Em 2020, foram acionados, por dia, menos cerca de 446 meios do que em 2019. Na redução 

generalizada da atividade dos meios de emergência médica há a excecionar os acionamentos da 

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), que registou um acréscimo. Esta 

situação fica a dever-se, essencialmente, a um aumento de pedidos de ajuda e necessidade de

intervenção psicológica no terreno, em particular para ocorrências relacionadas com notificação de 

morte e início do processo de luto durante a pandemia. Verificou-se que estes cenários se tornaram 

mais complexos de gerir em virtude das restrições impostas nos rituais habituais neste contexto, por 

motivos de saúde pública. 
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4. Vias Verdes Pré-hospitalares 

As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade dos doentes na 

fase aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados, proporcionando um diagnóstico e 

tratamento mais céleres e eficazes. O INEM tem tido como objetivo adotar estas estratégias essenciais 

para garantir a acessibilidade aos tratamentos mais eficazes, nas patologias em 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 planeada e articulada de encaminhamento e tratamento mais 

adequados e expeditos, nas fases pré, intra e inter-hospitalares, de situações clínicas frequentes e/ou 

graves, que importa serem especialmente valorizadas pela sua relevância para a saúde das 

populações e pela relação inversamente proporcional entre o tempo decorrido desde o início dos 

sintomas/problemas e a eficácia do tratamento, com implicações marcadas no prognóstico. 

A coordenação da decisão sobre a referenciação primária e secundária de todos os 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. 

 

Na vertente AVC 

Doentes inseridos na Via Verde do AVC 

13,5 + 9,05% 

 

A fase pré-hospitalar da Via Verde do Acidente Vascular Cerebral, responsabilidade do INEM, tem por 

objetivo identificar e orientar os doentes com sinais e sintomas de AVC para o hospital adequado, 

onde o diagnóstico será confirmado e o tratamento efetuado.  

Com o objetivo de melhorar o acesso dos doentes com AVC aos tratamentos mais eficazes, alguns 

apenas existentes em centros altamente especializados, o INEM continuou a participar na sua 

orientação adequada, incrementando a sua participação na identificação e abordagem pré-hospitalar

precoces e no apoio ao transporte inter-hospitalar, 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 

encaminhados para Unidades de AVC, através da "Via Verde".  

Seguindo a tendência dos últimos anos, em 2020 também se verificou um aumento de registos nas 

Vias Verdes AVC. 
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Durante o ano de 2020 foram registadas 4.939 situações de doentes com sinais e sintomas de 

AVC, o que representa, uma média de 412 casos por mês, ou seja, 14 casos por dia. 

Referir a este respeito que, seguindo recomendações de tratamento do AVC baseadas em estudos 

científicos e normas de orientação o critério de inclusão de doentes na Via Verde AVC, relacionado 

com o tempo de evolução e sintomas, em fevereiro de 2019, foi alterado o critério de inclusão de 

forma a abranger doentes com sintomas de AVC até 24 horas de evolução, o que permitiu incluir mais 

20% dos casos que chegaram ao CODU. Fruto desta alteração verifica-se um aumento do tempo entre 

o início de sintomas e a chamada 112. 

 

Gráfico 10. Evolução anual do número de doentes inseridos na Via Verde do AVC 

 

Em 2020, o intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a chamada para os CODU do INEM, feita 

através do 112, foi inferior a 60 minutos em 49% das situações. Já o intervalo de tempo entre a 

chamada para os CODU do INEM e a chegada dos meios de emergência ao local foi inferior a 60 

minutos em 98% das situações. Comparando o intervalo de tempo entre o início de sintomas e o 

pedido de socorro, verificou-se um aumento das situações em que o contacto com o CODU 

ultrapassou os 60 minutos (42% em 2019 contra 51% em 2020), que poderá estar associado à 

situação pandémica e ao receio dos doentes (e familiares) em serem conduzidos a um hospital, 

mesmo perante sinais de alerta. 

 

Na vertente Coronária 

Doentes inseridos na Via Verde Coronária 

696 + 2,96% 
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A Via Verde Coronária pressupõe a identificação precoce de situações de enfarte agudo do miocárdio 

com supra-desnivelamento do segmento ST (EAMST) e o seu transporte célere até ao local mais 

próximo com capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão das artérias coronárias 

(angioplastia primária). Atualmente, o INEM tem capacidade de diagnóstico clínico e 

eletrocardiográfico desta situação em todos os seus meios VMER e ambulâncias SIV, com 

possibilidade de envio informático desses dados para as unidades de saúde definidas como centros 

coronários/serviços de hemodinâmica.  

Durante o ano de 2020, foi mantido o objetivo de melhorar o acesso dos doentes com EAMST à 

angioplastia primária, continuando o INEM a promover a articulação entre o pré-hospitalar e os 

centros coronários/serviços de hemodinâmica, no sentido de aumentar a eficácia desta Via Verde e, 

dessa forma, o número de doentes submetidos a desobstrução mecânica primária. 

O INEM continuou a participar na identificação e orientação adequadas destes doentes e no apoio ao 

transporte inter-hospitalar, nomeadamente através das equipas das VMER e/ou das Ambulâncias 

SIV, no seu modelo integrado no Serviço de Urgência. 

 

Durante o ano de 2020 foram inseridos na Via Verde Coronária 696 doentes, o que representa, 

em média, 58 doentes por mês, ou seja, 2 por dia. 

 

Gráfico 11. Evolução anual do número de doentes inseridos na Via Verde Coronária 

 

Em 2020, o intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a chamada para os CODU do INEM, feita 

através do 112, foi inferior a 60 minutos em 52% das situações. Já o intervalo de tempo entre a 

chamada para os CODU do INEM e a chegada dos meios de emergência ao local foi inferior a 60 

minutos em 91% das situações. 

Comparando o intervalo de tempo entre o início de sintomas e o pedido de socorro, verificou-se um 

aumento das situações em que o contacto com o CODU ultrapassou os 60 minutos (45% em 2019 
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contra 48% em 2020). Tal como verificado para a VV do AVC, este aumento do tempo para ligar 112 

poderá estar associado à situação pandémica e ao receio dos doentes (e familiares) em serem 

conduzidos a um hospital, mesmo perante sinais de alerta de um enfarte agudo do miocárdio. 

 

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 Unidade de Saúde mais adequada e com melhores 

condições de tratamento definitivo. 

Durante 2020, 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 cur  

Recorda-se que em 2017 foi publicado em Diário da República o Despacho n.º 8977/2017, de 11 de 

outubro, que definiu a Comissão Nacional de Trauma e respetivos objetivos, concretizando a 

multidisciplinaridade da estratégia nacional relacionada com o trauma. O INEM tem colaborado 

ativamente nos trabalhos desta comissão. 

Durante o ano de 2020 foram já realizados desenvolvimentos para operacionalização da Via Verde 

de Trauma. Com efeito, o INEM evoluiu neste processo criando internamente uma Via Verde Trauma, 

nomeadamente promovendo o registo eletrónico no terreno, através da plataforma ITEAMS - INEM 

TOOL for EMERGENCY ALERT MEDICAL SYSTEM. No final do ano de 2020 todos os meios INEM 

(ambulâncias e motociclos de emergência médica, ambulâncias de suporte imediato de vida, Viaturas 

Médicas de Emergência e Reanimação e Helicópteros de Emergência Médica) estavam capacitados 

para a recolha de informação no âmbito do trauma. 

 

Na vertente da Sépsis grave 

A Via Verde da Sépsis visa a identificação rápida e o início imediato de medidas terapêuticas a todos 

os doentes com Sépsis grave, de modo a diminuir a morbilidade e a mortalidade associadas a esta 

patologia. Uma intervenção precoce e adequada, tanto em termos de antibioterapia como de suporte 

hemodinâmico, pode melhorar significativamente o prognóstico dos doentes com Sépsis grave e 

choque séptico, sendo imperativa a implementação de mecanismos organizacionais que permitam a 

sua rápida identificação e a instituição atempada de terapêutica otimizada. 
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O INEM tem procurado implementar esta Via Verde em contexto extra-hospitalar, dando 

continuidade a esse esforço em 2020, de forma a identificar mais precocemente doentes com Sépsis 

grave e proceder à sua estabilização inicial e encaminhamento adequado, nomeadamente através do 

registo eletrónico no terreno, através da plataforma ITEAMS - INEM TOOL for EMERGENCY ALERT 

MEDICAL SYSTEM. 

No final de 2020 todos os meios INEM (ambulâncias e motociclos de emergência médica, ambulâncias 

de suporte imediato de vida, Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação e Helicópteros de 

Emergência Médica) estavam capacitados para a recolha de informação neste âmbito, permitindo o 

seu envio aos hospitais, em tempo real. 
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5. Desfibrilhação Automática Externa 

O INEM tem procurado contribuir para a melhoria da taxa de sobrevivência de pessoas que sofrem 

episódios de morte súbita de causa cardíaca, dinamizando e reforçando o Programa Nacional de 

Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE), quer no âmbito do SIEM, quer em espaços de acesso ao 

público. 

O envolvimento daquele first responders

estratégia recomendada a nível nacional e internacional como forma de reduzir o tempo entre uma 

paragem cardíaca e a desfibrilhação elétrica (choque), dessa forma contribuindo para melhorar a 

sobrevivência destes doentes, e que está a ser implementada.  

O empenho do INEM, dos municípios, das forças vivas da sociedade civil e do próprio cidadão são 

fundamentais para continuar a melhorar a capacidade de resposta do sistema de emergência médica 

nacional.  

O número de utilizações de DAE ascendeu às 8.822, em 2020. Em 711 dessas utilizações, foi 

recomendado pelo equipamento a administração de pelo menos um choque, o que é 

demonstrativo de um número significativo de vidas salvas pela utilização do DAE.  

 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de utilizações 7 093 6 144 5 981 6 138 7 972 8 822 

Número de Casos com Choque 483 483 584 540 736 711 

DAE em viaturas INEM (SIV, AEM e MEM) 154 154 154 158 158 159 

DAE em Ambulâncias de Socorro (Bombeiros e CVP) 542 616 678 831 967 1051 

Número de operacionais (BV e CVP) formados 987 739 1 449 3 138 7 237 3 389 

Quadro 8. Evolução anual da atividade do Programa Nacional de DAE 

 

O aumento do número de utilizações de DAE face ao ano de 2019 (+10,7%) pode ser justificado, por 

um lado, pelo acréscimo registado em 2020 de paragens cardiorrespiratórias (PCR), que registou um 

aumento na ordem dos 12% face a 2019, mas sobretudo pela expansão do PNDAE, com cada vez mais 

programas de DAE e operacionais licenciados e, também, pelos novos DAE pertencentes aos Corpos 

de Bombeiros (CB), integrados no Programa de DAE do INEM e cuja monitorização relativa ao 

desempenho dos operacionais é assegurada por este Instituto. 

Importa, também, justificar a redução de 53% que se verificou no número de operacionais (CB e CVP) 

formados, que ficou a dever-se à situação pandémica que se instalou desde março de 2020 e que 
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obrigou à suspensão da formação por um período aproximado de três meses. A relevar neste âmbito 

o número crescente (cerca de 1.200) de viaturas de emergência médica dotadas de DAE que incluem 

as ambulâncias de reserva dos CB e Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) associadas aos 

PEM, representando uma maior garantia de acesso a este tratamento a quem dele, eventualmente, 

precise.  

No que diz respeito aos espaços públicos, a suspensão temporária de atividade comercial/hoteleira 

e a dispersão por outras áreas de atividade que se revelaram inadiáveis face ao novo contexto, não 

permitiram, durante o ano de 2020, uma evolução nesta área, o que justifica a redução dos 

indicadores relativos aos Espaços Públicos.  

Ainda assim, é de referir o balanço global (valores acumulados até 2020), que corresponde ao 

número de programas ativos, resultante da diferença entre novos programas e cancelamento de 

programas. Com efeito o crescimento do número de espaços públicos e de DAE existentes nesses 

espaços é notório, com 2 681 aparelhos de DAE em final de dezembro de 2020, consequência da 

legislação existente, da atividade constante do Programa Nacional de DAE do INEM e da consciência 

cívica deste problema de saúde pública (a morte súbita), que representam hoje inequívocos ganhos 

em Saúde.  

 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Balanço 
Global 

Número de Programas Licenciados 111 249 177 403 626 494 2 343 

Número de Equipamentos de DAE 206 272 344 420 681 509 2 681 

Número de Espaços Públicos com DAE 205 252 307 374 549 397 2 123 

Número de Operacionais de DAE 1 859 2 158 2 514 3 245 5 137 3 337 25 244

Quadro 9. Evolução anual de DAE (Espaços Públicos) 
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Da análise efetuada às atividades de suporte desenvolvidas durante o ano 2020, 

descritas no presente capítulo, destaca-se, as que se consideram mais relevantes, 

apresentando alguns indicadores de execução, nomeadamente: 

 Sistema de Gestão da Qualidade; 

 Marketing e Comunicação; 

 Formação em Emergência Médica; 

 Formação de Caráter Geral; 

 Medicina no Trabalho; 

 Parcerias e Protocolos de Colaboração Estratégicos; 

 Representação e Cooperação Internacional; 

 Supervisão de Transporte de Doentes; 

 Apoio Médico a Eventos, Altas Individualidades e Equipas Táticas. 

Destaque ainda, o desenvolvimento, durante o ano de 2020, de um conjunto de 

projetos transversais, a maior parte deles com financiamento externo (fundos 

comunitários). 
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1. Sistema de Gestão da Qualidade 

Em 2020, dando continuidade à política e estratégia de gestão da qualidade, um dos principais 

desafios consistiu na extensão da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela 

Norma ISO 9001 a toda a organização exceto CODU e ato médico. 

O INEM desenvolveu também diversas atividades com vista à implementação dos requisitos das 

normas do Ambiente, da Segurança e Saúde no Trabalho e do Sistema de Gestão de Formação 

Profissional enriquecida por Tecnologia: 

 Sistema de Gestão do Ambiente (ISO 14001); 

 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (ISO 45001); 

 Sistema de Gestão de Formação Profissional enriquecido por Tecnologia (NP 4512). 

 

Foram ainda desenvolvidas as atividades relativas ao Programa de Acreditação (CODU e Meios), 

Sistema de Gestão de Risco, Monitorização e Controlo, Comunicação, Formação e Estágios. 

Para além do levantamento e acompanhamento dos instrumentos legais, das políticas, do 

planeamento e monitorização dos objetivos, da monitorização mensal da performance e as reuniões 

periódicas de pilotagem estratégica da Qualidade continuaram a revelar-se essenciais para o 

desenvolvimento do SGI. 

No que respeita ao relacionamento com os utentes, foi realizado o exercício de inquérito, utilizando-

se uma plataforma on-line para resposta ao questionário, como foi também realizada a gestão de 

outros canais de comunicação de que é exemplo a caixa de correio eletrónica institucional, utilizada

para a colocação de dúvidas, reclamações ou sugestões. Foi disponibilizado no site do INEM um link 

de participação por questionário para aferir a satisfação com os serviços por parte do cidadão. 

O sistema de gestão da qualidade do INEM tem documentados e monitorizados os processos de 

gestão e suporte que se encontram certificados pela ISO 9001, no âmbito 

emergência médica, licenciamento da atividade de transporte de doentes, formação em emergência 

médica e acreditação de entidades para formação em emergência médica e programa nacional de 

desfibrilhação automática externa, excecionando a orientação de doentes urgentes e ato médico  

rão ser acompanhadas no relatório de revisão pela 

gestão de 2020, tendo as mesmas sido enviadas aos serviços envolvidos para tratamento e definição 

de ações das quais será validada a eficácia de implementação.
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Para acompanhamento dos sistemas de gestão da Qualidade pela Norma NP EN ISO 9001, Ambiente 

pela norma NP EN ISO 14001, Segurança e Saúde Ocupacional pela norma ISO 45001 e Formação 

profissional enriquecida por tecnologia pela norma NP 4512 foram trabalhados, de forma geral, os 

seguintes temas: 

 Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho e Formação 

Profissional (SGIQASFP); 

 Política Integrada Qualidade, Ambiente, Segurança e Formação Profissional; 

 Âmbitos dos sistemas; 

 Análise do Contexto; 

 Necessidades e expetativas das partes interessadas; 

 Plano de comunicação com as partes interessadas; 

 Objetivos do Sistema de Gestão Integrado; 

 Análise de conformidade legal de SST e ambiente; 

 Processos do Sistema; 

 Auditorias; 

 Ações corretivas e de melhoria; 

 Revisão pela gestão; 

 Reuniões para revisão e acompanhamento dos processos. 

 

De modo a consolidar estes temas foram realizadas, especificamente, as atividades: 

 Revisão dos requisitos normativos do Sistema Gestão de Qualidade e Formação 

Profissional enriquecida por tecnologia;  

 Elaboração do relatório da revisão pela gestão; 

 Elaboração do programa de auditorias; 

 Elaboração, execução e acompanhamento do plano de qualidade do Sistema de Gestão 

Integrado nos processos certificados do INEM; 

 Concretização de duas auditorias internas aos processos certificados do INEM, no 

âmbito da ISO 9001, NP 4512, ISO 14001; ISO 45001; 

 Revisão de mapa de riscos e oportunidades dos processos do INEM; 

 Acompanhamento e monitorização das ações corretivas para o controlo dos riscos e das 

ações de melhoria das oportunidades; 

 Acompanhamento das ações corretivas e de melhoria necessárias ao cumprimento dos 

requisitos da ISO 9001 na abordagem por processos; 

 Revisão e tratamento da informação documentada no âmbito do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

 Concretização de uma auditoria de segunda parte aos fornecedores; 

 Certificação pela norma ISO 9001; 
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 Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização das Oportunidades de 

Melhoria; 

 Revisão de conteúdos do site do INEM em conjunto com o Gabinete de Marketing e 

Comunicação. 

 

Relativamente à Gestão Ambiental e com o objetivo de contribuir para o pilar ambiental da 

sustentabilidade, foram realizadas as seguintes ações específicas: 

 Revisão da informação documentada e dos requisitos legais e normativos no âmbito do 

sistema de gestão ambiental; 

 Monitorização da política e objetivos do sistema ambiental; 

 Atualização de informação referente ao Plano de Emissão de Baixo Carbono (PEBC & 

Eco.AP); 

 Gestão de resíduos hospitalares e outros resíduos produzidos com a sua condução às 

entidades competentes; 

 Comunicação de dados de produção e emissão de resíduos à Agência Portuguesa do 

Ambiente; 

 Realização de duas ações de sensibilização no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental.

 

No que respeita ao Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho pretende fornecer 

condições de trabalho seguras e saudáveis e eliminar perigos e reduzir riscos de SST, permitindo 

prevenir, controlar e monitorizar a ocorrência de lesões e problemas de saúde relacionados com o 

trabalho. Envolver os trabalhadores na participação e consulta no âmbito da SST. Este Sistema tem 

por base a Norma ISO 45001 (Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho). Neste âmbito, 

destacam-se as seguintes atividades específicas: 

 Acompanhamento de perigos e avaliação dos riscos dos locais e das atividades de 

trabalho desenvolvidas no INEM; 

 Implementação e acompanhamento das Medidas de Autoproteção; 

 Verificação de cumprimento e acompanhamento de todos os requisitos legais e 

normativos no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho aplicáveis ao INEM; 

 Criação de um produto pedagógico no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança e 

Saúde no trabalho, por e-learning; 

 Acompanhamento e monitorização dos objetivos e política de Segurança e Saúde no 

Trabalho; 

 Monitorização dos acidentes e incidentes de trabalho, acontecimentos perigosos e 

doenças profissionais em colaboração com o Departamento de Gestão de Recursos 

Humanos; 

 Revisão das fichas de dados de segurança dos produtos de limpeza utilizados pelos 

trabalhadores do INEM e pelos fornecedores; 



PARTE VI | 1. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

INEM 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 125

 

 Realização do manual de Segurança e Saúde no Trabalho; 

 Revisão de 14 Fichas técnicas de Segurança e Saúde no Trabalho (Equipamento Dotados 

de Visor (EDV), Movimento Manual de Cargas (MMC), Risco Sísmico, Riscos 

Psicossociais, Segurança contra a incêndios em edifícios (SCIE), Ambiente térmico, 

Amianto, Equipamento de Proteção Coletiva e Individual (EPC, EPI), Iluminação, 

Regulamento REACH e Sinalização de Segurança); 

 Monitorização do plano de bem-estar no trabalho em colaboração com o GPCG. 

 Criação de perfis de funções de técnico superior de segurança e saúde no trabalho, elos 

da qualidade e auditores internos. 

 

Relativamente ao Sistema de Gestão da Formação Profissional Na Formação Profissional, 

incluindo Aprendizagem Enriquecida por Tecnologia (AET), é compromisso do INEM garantir a 

formação de excelência no âmbito da emergência médica visando assegurar qualificações 

profissionais dos diferentes intervenientes do SIEM. 

Neste âmbito destacam-se as seguintes atividades específicas: 

 Melhoria dos produtos de formação profissional; 

 Revisão do manual de formação profissional enriquecida por tecnologia; 

 Formação inicial e contínua de 

 

 

O Sistema de Gestão da Formação Profissional, enriquecido por tecnologia, tendo por base a norma 

NP 4512, está focado em garantir formação de excelência no âmbito da emergência médica visando 

assegurar qualificações profissionais dos diferentes intervenientes do SIEM. Avalia a aptidão da

organização para ir ao encontro dos requisitos dos seus clientes, exigências estatutárias e 

regulamentares aplicáveis aos produtos de formação profissional que fornece e aos requisitos 

internos estabelecidos pela própria organização. 

Os requisitos do sistema incluem processos e procedimentos que contemplem atividades de gestão, 

provisão de recursos, realização e revisão dos produtos de formação profissional. Medição, análise e 

melhoria, da política, objetivos e produtos com o foco na satisfação dos clientes e partes interessadas.

Os processos necessários para a realização dos produtos de formação profissional, incluindo 

aprendizagem enriquecida por tecnologia, devem evidenciar a capacidade da organização para levar 

a cabo atividades que integram as diferentes fases do ciclo formativo, a infraestrutura bem como uma 

intervenção especializada em determinadas áreas técnico-científicas. A rede de processos 

operacionais deve assim demonstrar a capacidade da organização para planear e ministrar a sua 

atividade formativa. 

Para o cumprimento dos requisitos normativos, salienta-se: 
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 Revisão do processo de formação em emergência médica; 

 Declaração documentada quanto à missão, visão, crenças e valores da organização; 

 Declaração documentada quanto à política de formação profissional, enriquecida por 

tecnologia; 

 Revisão dos perfis de competências de todos os trabalhadores associados à formação;

 Revisão do Manual da formação profissional, enriquecida por tecnologia, tendo em 

conta o plano estratégico do INEM 2020/2022. 

 

Quanto ao Programa de Acreditação do CODU e meios de emergência médica, destaca-se: 

 Concretização de duas auditorias, uma interna e outra externa de acompanhamento no 

âmbito do Programa de Acreditação; 

 Elaboração, execução e acompanhamento das melhorias propostas no plano de 

implementação dos 

 

 Acompanhamento das equipas regionais na implementação de ações no âmbito do 

Programa; 

 Elaboração, execução e acompanhamento do plano de ações corretivas necessárias ao 

cumprim  

 Colaboração na revisão documental de resposta ao programa de acreditação; 

 Atualização da informação na plataforma Acredita ; 

 Revisão dos conteúdos da plataforma de gestão do risco HER+; 

 Monitorização e análise das notificações feitas na plataforma HER+; 

 Formação sobre utilização da plataforma HER+ aos grupos de análise e de deteção; 

 Acompanhamento dos grupos de análise de notificações da plataforma HER+; 

 Acompanhamento da Comissão de Segurança do Doente. 

 

O INEM foi a primeira entidade a conseguir a acreditação no nível BOM de acordo com o novo 

manual de standards para Unidades de Urgência e Emergência da DGS. 

 

Importa referir no âmbito da área da Qualidade/Gestão de Risco, a Política de Gestão de Risco, 

tendo por base a norma ISO 31000. O INEM está sujeito a fatores e influências externos e internos, 

que tornam incerto se, e quando, atingirá os seus objetivos. Acresce que todas as atividades do

Instituto envolvem risco. 

identificar a necessidade de intervenções para o eliminar, reduzir ou aceitar adequando ações 

 

A política de Gestão de Risco, constitui o compromisso da gestão de topo com um conjunto de 

princípios e procedimentos que proporcionam uma atuação pró-ativa na identificação, análise, 
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avaliação e monitorização contínua dos riscos inerentes às diferentes áreas, definindo ações 

corretivas e preventivas por forma a eliminar ou minimizar ameaças e incertezas, com o objetivo de 

criar novas oportunidades acrescentando valor e garantindo a continuidade do negócio. 

A Gestão de Risco deve se aplicada a toda a organização, avaliando os riscos e oportunidades 

promovendo a eficácia e eficiência de sistemas, processos e atividades do INEM. 

Nesta matéria destacam-se as seguintes atividades, desenvolvidas em 2020:  

 Revisão e monitorização das ações corretivas e preventivas planeadas para o controlo 

perigos; 

 Acompanhamento de casos de transporte de portadores de doenças transmissíveis; 

 Elaboração de material didático sobre temas de controlo de infeção; 

 Revisão das obrigações legais e regulamentares e normas internacionais aplicáveis; 

 Colaboração com a Comissão da Segurança do Doentes no levantamento e identificação 

dos perigos e avaliação dos riscos na Segurança do Doente; 

 Colaboração na realização do plano de ação, plano de auditorias e de formação da 

Comissão de Segurança do Doente; 

 Análise e acompanhamento das notificações feitas na Plataforma HER+; 

 Acompanhamento do levantamento dos perigos e avaliação dos riscos de SST e 

impactes ambientais; 

 

Em 2020, foram realizados vários Questionários para aferição do nível de satisfação, cujos 

resultados se apresentam em detalhe na Parte VIII - Avaliação da satisfação, entre eles: 

 Dos(as) utentes face aos serviços prestados pelo INEM; 

 Dos(as) trabalhadores(as) do INEM face ao desempenho da Instituição e de cada uma 

das Unidades Orgânicas, assim como em relação ao plano estratégico do INEM; 

 Dos(as) trabalhadores(as) do INEM face à Segurança e Saúde no Trabalho Das 

Entidades Acreditadas face à satisfação do processo de acreditação (articulação com 

GCA); 

 Dos Corpos de Bombeiros, CVP e entidades privadas de transportes de doentes face ao 

serviço de Controlo da Atividade de Transporte de Doentes do INEM (articulação com 

GLO); 

 Dos parceiros SIEM face à satisfação com o INEM; 

 

Por último referir a componente das Auditorias.  Em 2020, foi elaborado o programa de auditorias, 

o acompanhamento e monitorização, e a análise dos resultados. Salienta-se as auditorias realizadas 

aos CODU registos clínicos e recusas de transporte. 
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2. Marketing e Comunicação 

No domínio do marketing e da promoção da comunicação interna e externa, o INEM define e planeia 

as estratégias a adotar, contribuindo para a consolidação e manutenção da imagem da Instituição.  

Nesta área de apoio à gestão, são garantidas as atividades de assessoria de imprensa, bem como a 

difusão das notícias relevantes pelos órgãos do INEM e a gestão dos meios de comunicação com o 

exterior. É também nesta área que é assegurada a gestão das reclamações e dos agradecimentos, o 

estabelecimento de protocolos com benefícios e vantagens para os trabalhadores, e outras atividades 

na área das relações públicas e organização de eventos. 

Em 2020 foi dedicada especial atenção à continuidade da estratégia de comunicação assente na 

aproximação do INEM aos seus(suas) profissionais, parceiros e cidadãos(ãs). 

 

Na área de Assessoria de Imprensa e relação com os Órgãos de Comunicação Social (OCS), foi 

assegurada a atividade de assessoria de imprensa, divulgação da atividade do Instituto e dada

resposta às solicitações dos OCS, nomeadamente pedidos de informação sobre ocorrências, 

realização de reportagens ou colaborações técnico-científicas na redação e/ou revisão de artigos, 

entre outras, procurando garantir a resposta a 95% dos pedidos recebidos. 

Especificamente, em 2020, foi garantido: 

 A resposta a 575 a pedidos de informação e solicitações dos OCS, o que perfaz uma 

média mensal de 47 pedidos de informação respondidos OCS por mês; 

 O envio de 20 comunicados de imprensa sobre a atividade do Instituto, remetidos a 

mais de 5 mil contactos de jornalistas e OCS; 

 A participação em 16 reportagens e/ou entrevistas sobre a atividade do INEM e outros 

temas relacionados com emergência médica;  

 A presença em 4 em programas de televisão, de caráter noticioso ou lúdico, em temas 

relacionados com o INEM e a emergência médica; 

 A publicação de 187 conteúdos sobre emergência médica, no âmbito de parcerias 

estabelecidas com 11 OCS (Alto Alentejo (17), Diário Online (19), Campeão das 

Províncias (20), Sinal TV (20), Jornal do Centro (18), Diário Trás-os-Montes (19), Vital 

Health (2), Jornal Cruz Alta (10), CM (12), Diários Coimbra/Viseu/Leiria (25), Destak 

(25)). 

 

No que respeita à Monitorização e difusão interna de notícias sobre a atividade do INEM, ao 

longo do ano de 2020 procedeu-se à seleção, registo e divulgação de todas as notícias sobre a 

atividade do INEM, através da utilização diária do serviço de Media Clipping. Foram inseridas na 
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intranet do INEM as notícias mais relevantes para consulta por parte de todos(as) os(as) 

trabalhadores do Instituto. 

Diariamente foi selecionado e enviado, via e-mail, o conjunto das notícias recolhidas para os 

dirigentes e responsáveis das Delegações Regionais, Departamentos, Gabinetes e outros serviços do 

INEM. Ao longo do ano de 2020 foram monitorizadas 453.577 notícias nos vários Meios de 

Comunicação Social, tendo em consideração o enquadramento do perfil noticioso definido pelo INEM, 

o qual inclui, genericamente, o setor da saúde e da administração pública. Destas, foram publicadas 

em 2020, 24.253  

 

Atividade 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 2020/2019 

Notícias setor da Saúde 125 422 120 139 171 521 172 478 233 900 453 577 219 677 94%

Notícias sobre INEM (TV, 
jornais, rádio e internet) 

19 203 20 940 23 967 26 463 33 356 24 253 - 9 103  27%

Quadro 10. Evolução anual do número de notícias 

 

De seguida apresenta-se a atividade de Gestão dos meios de comunicação com o exterior (Sítio 

na Internet, correio eletrónico, meios de comunicação New Media e publicações). 

 

O site do INEM (www.inem.pt) tem por objetivo dar visibilidade às principais atividades, projetos e 

iniciativas do Instituto. Para além de agregar toda a informação atualizada sobre o Instituto, com 

relevância para diferentes stakeholders, nomeadamente profissionais da Instituição e parceiros do 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), cidadãos, ou entidades, o site disponibiliza 

conteúdos de caracter noticioso que refletem a atualidade do universo INEM. Assim, o site do INEM 

assume-se como o principal suporte de divulgação externa do trabalho realizado, complementado 

pelo envio da newsletter institucional e pela presença nas redes sociais.  

o site do INEM recebeu 458.075 visitas, o que se traduz em mais de 38 mil visitas mensais. Em 

termos demográficos, 56,5% dos visitantes são do sexo masculino e 43,5% são do sexo feminino. Os 

grandes centros urbanos são as localizações a partir das quais se registam mais visitas ao site do 

INEM, designadamente as cidades do Porto, Lisboa, Braga, Setúbal e Coimbra. Mensalmente, o 

utilizador da página do INEM demora em média um minuto e 37 segundos e efetua 1,7 ações.   

Em 2020, foram disponibilizadas um total de 479 notícias, entre as quais 347 notícias diretamente 

relacionadas com a atividade do INEM e 132 destaques informativos ligados com a área da saúde no 

geral. Assim como foram disponibilizados 11 novos vídeos na página institucional do INEM.  

A evolução das visitas ao site do INEM tem sido expressiva ao longo dos anos, verificando-se uma 

ligeira diminuição 9% comparativamente a 2019. 
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Anos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 2020/2019

Números de visitas ao site do INEM 595 193 295 761 420 957 334 267 501 019 458 075 - 42 944  

Quadro 11. Evolução do número de visitas no site do INEM 

 

Em 2020 foram dadas respostas a 4.300 mensagens de correio eletrónico institucional. 

As mensagens enviadas para o endereço geral do INEM abordam temas tão diversos como emprego, 

formação, estágios, agradecimentos, reclamações, outras questões genéricas, sendo dada resposta 

pelo GMC a todas as mensagens que se inserem no seu âmbito de atuação e remetidas as restantes 

para os Serviços, Unidades, Gabinetes ou Departamentos a que dizem respeito. 

 

Anos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 2020/2019 

Números de e-mails 3 422 1 821 4 710 5 556 4 784 4 300 - 484  

Quadro 12. Evolução anual do número de e-mails respondidos 

 

No que respeita aos Meios de Comunicação New Media/ Redes Sociais, parte integrante da 

estratégia de comunicação do INEM, os perfis do INEM nas redes sociais procuram aumentar os 

conhecimentos dos utilizadores sobre a missão e atividade do INEM e promover uma melhoria da 

literacia em saúde, para além de reforçar o posicionamento e reputação do INEM na sociedade, 

criando e potenciando momentos de interação entre o Instituto, os profissionais e os cidadãos. Em 

2020, o INEM marcou presença ativa no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, redes sociais que, 

no seu conjunto, agregam mais de 500 mil seguidores do Instituto. Em seguida, apresentam-se os 

principais indicadores de performance relativos a 2020. 

 Facebook: 

o 399.911 seguidores (mais 18 mil novos seguidores face a 2019) 

o 245 publicações  

 Instagram: 

o 74 mil seguidores (mais 54 mil novos utilizadores face a 2019) 

o 270 publicações  

 Twitter: 

o 16.500 seguidores (mais 7 mil seguidores face a 2019) 

o 339 publicações  

 Youtube: 

o 13 mil seguidores (mais 2 mil seguidores face a 2019) 

o 29 publicações  
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Quanto a Publicações/Newsletter Institucional, semanalmente é produzida uma newsletter digital 

que reúne as principais notícias do INEM. Esta newsletter é enviada para uma base de dados que 

reúne contactos de diversos stakeholders do Instituto, nomeadamente profissionais e colaboradores, 

parceiros do SIEM, jornalistas, elementos de outras instituições de Saúde e público em geral. Foram 

produzidas e enviadas 53 edições, o que se traduz em 65.784 envios no total.  

A 27 de agosto de 2020, o envio da newsletter passou a ser realizado através da plataforma de Email 

Marketing E-goi, permitindo um processo mais automatizado e um resultado final mais responsivo. 

Esta plataforma permite, por outro lado, a recolha de métricas de performance. As newsletters 

enviadas através deste sistema registaram uma taxa de entrega de 99% e uma taxa de abertura acima 

dos 60%. 

No final de 2020, a base de dados era constituída por 3.057 subscritores. 

 

Destaca-se também para a Atividades de Comunicação Interna: 

 Newsletter iNEM Hoje : Com periodicidade diária, a newsletter iNEM hoje é um 

suporte de comunicação interna com o objetivo de divulgar, junto dos seus 

profissionais, a atividade diária do Instituto, nomeadamente o trabalho desenvolvido 

pelos diversos departamentos, gabinetes e delegações, bem como partilhar informação 

relevante notícias de caracter geral, dicas de saúde e bem-estar, legislação relevante, 

eventos, iniciativas, entre outros. Em 2020, foram enviadas 268 newsletters iNEM hoje.

 Mensagens Informativas aos Trabalhadores: Com o objetivo de comunicar 

diretamente com os profissionais do INEM, o GMC divulga sempre que necessário 

Mensagens aos Trabalhadores através de correio eletrónico. Em 2020, foram enviadas 

85 Mensagens aos Trabalhadores, versando temas variados como Deliberações, 

Orientações de Trabalho, iniciativas levadas a cabo pelo INEM, etc. Entre estas 

mensagens, destaca-se o envio do Boletim COVID-19, um conteúdo semanal que 

garantiu o acompanhamento da atividade do INEM diretamente relacionada com a 

COVID-19, bem como o impacto que a pandemia teve na própria instituição.  

 SMS: Outra forma de comunicação direta é realizada através do envio de SMS para os 

telemóveis de serviço, nomeadamente dos meios de emergência médica e de outros 

profissionais. Um canal de comunicação que foi utilizado duas vezes em 2020, 

representando um total de 2.741 mensagens enviadas.  

 Mensagens do Conselho Diretivo: é também função do GMC concretizar o envio das 

Mensagens do Presidente do Conselho Diretivo que, igualmente através de correio 

eletrónico, permitem uma aproximação do representante máximo do INEM a cada um 

dos seus profissionais. Em 2020, foram enviadas 6 Mensagens do Presidente do 

Conselho Direito.  
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  SharePoint: apresentado em maio de 2020 aos trabalhadores, o SharePoint do INEM 

é a nova plataforma de Comunicação Interna, agregadora de toda a comunicação 

institucional, através do recurso à ferramenta Microsoft SharePoint. 

 Benefícios para os(as) Trabalhadores(as): No âmbito da promoção, conforto, saúde 

e bem-estar, e outros benefícios para os(as) trabalhadores(as) do INEM, o Instituto tem 

por objetivo a concretização de novas parcerias e protocolos. Estas parcerias são 

regularmente divulgadas através da newsletter iNEM hoje, para além de toda a 

informação e condições estarem disponíveis para consulta no Sharepoint.  

Em 2020, seis novas empresas foram adicionadas ao conjunto de parceiros do INEM 

que oferecem benefícios para os seus trabalhadores(as): N Seguros / Lusitânia Seguros, 

Pilatos Barbearia, Neya Lisboa Hotel, Neya Porto Hotel, Vila Galé e Atena Hair Styling & 

Spa. 

 

A Gestão das Reclamações é igualmente uma atividade extremamente importante. O INEM procura 

ser rigoroso no tratamento das reclamações, quer dos(as) utentes quer dos seus parceiros no SIEM. 

Este é um processo assegurado pelo GMC, a quem cabe a gestão de todo o percurso da reclamação, 

desde a sua entrada nos serviços do INEM até à respetiva resposta e suas eventuais implicações 

disciplinares. Este é um processo complexo e que envolve outras UO do INEM, mas também entidades 

externas, para que seja possível o apuramento de todos os dados referentes à situação que motivou 

a reclamação. 

Num ano em que foram recebidas 1.2 milhões de chamadas de emergência e acionados mais de 1 

milhão de meios, o INEM recebeu 237 reclamações, um número manifestamente baixo tendo em 

conta os números de atividade. Ainda assim, as reclamações recebidas permitem identificar 

oportunidades de melhoria.  

Em termos qualitativos, em apenas 10% das reclamações recebidas foi verificada e assumida culpa 

por parte do INEM e, por outro lado, em 45% dos casos foi comprovada a ausência de culpa por parte 

do INEM. 31% das reclamações revelaram-se não aplicáveis e 19% foram dadas como inconclusivas.

 

Atividade 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 2020/2019 

Reclamações Recebidas 325 240 273 282 347 237 -110  32% 

Quadro 13. Evolução anual do número de reclamações recebidas 

 

Referir também a área da Gestão dos Agradecimentos. Os agradecimentos dirigidos ao INEM 

podem ser enviados através de carta, correio eletrónico, site, redes sociais ou presencialmente. Os 

mesmos são posteriormente tratados e geridos pelo GMC, a quem cabe recolher a informação 

necessária para identificação das equipas visadas, divulgação do agradecimento pelos seus 
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intervenientes diretos e, de forma mais generalizada, pelos(as) trabalhadores(as) do Instituto. São 

também selecionados periodicamente agradecimentos para divulgação externa.  

Em 2020, foram dirigidos 150 agradecimentos pelos serviços prestados pelo INEM. 

 

Atividade 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var. 2020/2019 

Agradecimentos recebidos 39 70 129 167 195 150 - 45  23% 

Quadro 14. Evolução anual do número de agradecimentos recebidos 

 

Outras Atividades na área do marketing e comunicação do INEM, relacionadas com a promoção 

e participação em campanhas de sensibilização: 

 Sensibilização gráfica para utilização de Equipamento de Proteção Individual e adoção 

de medidas de autoproteção em todos os edifícios e bases do INEM: Através da 

colocação de sinalética em vinil em todos os seus edifícios (Sede e Delegações 

Regionais) e bases operacionais, o INEM sensibilizou para a necessidade de adoção de 

medidas de autoproteção relacionadas com a pandemia de COVID-19, tanto para o seu 

público interno (trabalhadores e colaboradores do INEM) como externo (visitantes, 

fornecedores, público em geral). 

 Elaboração e divulgação de suportes de comunicação em parceria com a Direção-Geral 

da Saúde (DGS) sensibilizando para temas relacionados com a COVID-19: Produção 

conjunta de mensagens para divulgação, maioritariamente nas redes sociais das duas

entidades e do SNS. 

 O INEM associou-se à campanha "O AVC não fica em casa" da iniciativa Angels, um 

projeto de melhoria dos cuidados de saúde com o objetivo de tornar mais eficazes os 

cuidados de AVC em todo o mundo. 

 O INEM associou-se à Campanha de Segurança Rodoviária da Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviár

campanha teve como objetivo fazer uma retrospetiva ao ano 2020, através da animação 

de vários sinais de trânsito, relembrando os constrangimentos vivenciados neste ano e 

desejando que 2021 seja um ano mais seguro, a todos os níveis. 

 O INEM associou-se à iniciativa EDWARD  Every Day Without a Road Dead, um projeto 

de âmbito europeu que é promovido em Portugal pela Guarda Nacional Republicana 

(GNR) e pela Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel (ANCIA) e conta, 

entre outros, com o apoio institucional do INEM. O projeto EDWARD é uma campanha 

de sensibilização à escala europeia com o objetivo de não haver nenhuma morte na 

sequência de acidentes de viação. Esta iniciativa encontra-se integrada na Semana 

Europeia da Mobilidade, que se assinala entre 16 e 22 de setembro. 
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Conferências, Congressos, Encontros e outros Eventos Institucionais 

 Tendo em conta as condicionantes estabelecidas pela pandemia por COVID-19, os 

eventos organizados pelo GMC em 2020 foram em formato virtual. Assim, foram 13 os 

webinares ou sessões virtuais organizadas pelo GMC no ano passado:  

 Webinar: Verbete Nacional de Socorro  Realizado a 31 de agosto em colaboração com 

o Departamento de Emergência Médica (DEM), este webinar consistiu na apresentação 

detalhada do novo Verbete Nacional de Socorro e foi dirigido a todos os profissionais 

do INEM e parceiros do SIEM.  

 Webinar: Sessão de Apresentação do SharePoint do INEM  Realizado no dia 13 de maio, 

pretendeu dar a conhecer a todos os trabalhadores do INEM a nova plataforma de 

comunicação interna do INEM. 

 Webinar: Mitos em Primeiros Socorros - Uma iniciativa dirigida ao público em geral 

para assinalar o Dia Mundial dos Primeiros Socorros, comemorado a 12 de setembro, 

em parceira com a Escola Nacional de Bombeiros e Escola de Socorrismo da Cruz 

Vermelha Portuguesa 

 Webinar: Proteção de Dados: o que precisa saber  Realizado a 30 de setembro, este 

webinar ficou a cargo da Encarregada de Proteção de Dados do INEM e foi dirigido 

apenas aos profissionais do INEM. O objetivo foi abordar o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados Pessoais (RGPD) e o seu impacto nas diversas atividades do INEM.  

 Webinar: "Prevenção e Controlo de Infeção em Estruturas Residenciais para Idosos 

(ERPI)" - Realizado a 9 de outubro para profissionais e instituições de ERPI. 

 Sessões de Esclarecimento Prevenir a COVID-19 - O GMC organizou cinco sessões 

temáticas, ao longo do mês de novembro, dirigidas aos profissionais do INEM, para 

clarificar dúvidas e reforçar a estratégia de prevenção da COVID-19 no INEM. 

 Webinar: Apresentação dos Novos MEM - Iniciativa de carácter interno realizada em 

dezembro para apresentação dos novos modelos dos Motociclos de Emergência Médica 

(MEM). 

 Webinar: Apresentação WebRHV - O Departamento de Gestão de Recursos Humanos 

apresentou a nova plataforma WebRHV, numa sessão dirigida aos profissionais do 

INEM decorrida a 11 de dezembro. 

 Webinar: Dia do SHEM - O Dia do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica 

decorreu a 19 de dezembro em formato virtual. 

 Festa de Natal Digital - A 22 de dezembro, foi promovida a Festa de Natal Digital, uma 

iniciativa conduzida pelo Conselho Diretivo do INEM e dirigida a todos os 

trabalhadores. 

 

Design de Conteúdos e Multimédia: Para além da criação de suportes gráficos para a comunicação 

interna e externa do INEM, o GMC presta também apoio a vários projetos e atividades desenvolvidas 

no Instituto e que requerem elementos gráficos, de design ou multimédia. Desta forma, anualmente 
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são produzidos uma vasta variedade de trabalhos fotográficos, de edição de imagem, vídeos, guiões, 

entre outros. 

Em agosto de 2020, a equipa do GMC foi reforçada com um elemento com formação em Design, pelo 

que foi iniciado um processo de atualização dos diversos suportes gráficos existentes, com vista a 

uma uniformização e reforço da imagem do INEM. Entre os quais o fardamento, cartões de 

operacional DAE, TAT, TAS, cartões de visita, roll ups e pop ups, certificados, pictogramas, entre 

outros.  

Foram ainda desenvolvidos autocolantes com sinalética relacionada com a COVID-19, duas máscaras 

comunitárias, templates para redes sociais, cartazes para webinares e outras iniciativas do INEM. 

No que respeita à produção de vídeo, em 2020 foram produzidos e divulgados 29 vídeos.  

 

Outras atividades desenvolvidas: para ajudar a combater a pandemia, o INEM lançou um desafio 

aos mais novos: enviarem desenhos em que demonstravam o que a mascote do INEM, a Estrelinha, 

deveria fazer para evitar o vírus. 

 O INEM colaborou com a Fundação AFID Diferença, participando no calendário da 

-

a todos os profissionais que estiveram e continuam a estar na linha da frente durante a 

pandemia de COVID-19. 

 Em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros (ENB), o produziu uma coleção de 10 

vídeos explicativos sobre técnicas utilizadas em contexto de trauma.  

 O INEM promo

como forma de valorizar o trabalho de equipa, a união e a solidariedade entre todos os 

profissionais que abraçam a missão do INEM e do SIEM. 

 

 



PARTE VI | 3. FORMAÇÃO EM EMERGÊNCIA MÉDICA 

136 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 
 

INEM 

 

3. Formação em Emergência Médica 

Durante o ano de 2020 foram vários os desafios no âmbito da formação em emergência médica, 

dos quais se destacam os seguintes: 

 Otimizar a rede de Formação em Emergência Médica acreditada pelo INEM, permitindo 

um crescimento exponencial do número de pessoas formadas e uma maior 

sustentabilidade do SIEM, através da formação em SBV e SBV/DAE no âmbito da 

cooperação entre o INEM e as ARS e da formação em SBV, por Mass Training. Contribui 

também para este objetivo a acreditação de entidades para a realização de ações de 

formação em Emergência Médica e a realização de auditorias por valência;  

 Assegurar a formação em emergência médica através do reforço da formação de 

formadores; 

 Colaborar no desenvolvimento de projetos de parceria e cooperação internacional, 

designadamente através da identificação das necessidades de formação nos respetivos 

planos de ação;  

 Consolidar a carreira dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), através da 

realização do Plano de Formação dos TEPH;  

 Garantir a qualidade da formação em Emergência Médica ministrada pelos Centros de 

Formação do INEM, através da realização de auditorias;  

 Prosseguir com a revisão e a conceção dos manuais de formação em emergência 

médica;  

 Dar continuidade ao protocolo de articulação com o Ministério da Educação, para 

 

 Dar continuidade e consolidar os processos de Acreditação implementação das 

melhorias propostas no plano de ação da Acreditação do CODU e Meios de emergência. 

 

O Plano de Formação 2020 previa a realização de 728 ações de formação, sendo 665 ações em 

Emergência Médica (EM) e 63 na área da Condução (C). No entanto, ao longo do ano foi necessário 

efetuar várias alterações ao inicialmente planeado, tendo sido realizadas 361 ações de formação 

em emergência médica e condução, o que representa uma execução de 50% do Plano de Formação. 

Destas, 311 ações constavam do plano de formação inicialmente previsto (298 ações em Emergência 

Médica e 13 em Condução) e as restantes 50 foram ações extraplano. 

Ainda que não sejam contabilizadas para a execução do plano, importa referir que ainda foram 

realizadas três pré-seleções de condução destinadas a enfermeiros candidatos a operacionais VMER.
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A disparidade entre o planeado inicialmente (728 ações) e o efetivamente realizado (361 ações), 

fundamentalmente, teve origem nos três seguintes aspetos: 

 Concretização de apenas de um curso de Formação TEPH transição, devido à enorme 

carência de médicos, cuja escassez no INEM é relevante; 

 Não concretização de cursos de SBVDAE Escolas e Formação de Formadores Protocolo 

INEM Escolas e ainda de cursos previstos pelo GCA para venda ao exterior. 

 

Gráfico 12. Evolução do número de Ações de Formação realizadas 

 

De referir que as alterações verificadas relativamente ao Plano de Formação inicialmente 

estabelecido, se justificam por necessidades emergentes que se vieram revelando e que ocasionaram 

um desvio entre o Plano proposto e o executado. Com efeito, o número de ações extraplano é 

habitualmente muito expressivo, ultrapassando as ações previamente planeadas. Este aumento 

justifica-se igualmente pelo elevado número de solicitações efetuadas por entidades externas, quer 

privadas quer públicas, designadamente porque ao longo de 2020 ainda ocorreu algum 

financiamento comunitário a que instituições do Serviço Nacional de Saúde recorreram.   

De referir também, não ser possível prever com tanta antecedência, o número de entidades que 

solicitam ações de Mass Training, que constituem uma percentagem considerável das ações 

extraplano, designadamente as Administrações Regionais de Saúde. 
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Apesar de não ter sido possível a execução integral do Plano de Formação para 2020, o grau de 

execução global do Plano foi mediano (50%), muito por conta, conforme referido, de terem sido 

realizadas ações extraplano.  

Para mitigar os desvios entre o planeado e as ações realizadas, é fundamental atualizar o Plano no 

final do primeiro semestre do ano. Uma vez que o Plano é aprovado em julho do ano anterior, apesar 

da estratégia que está subjacente à sua elaboração, não se conhecem todas as variáveis que, 

normalmente, acabam por justificar ajustamentos e alterações.  

Das 361 ações de formação realizada em 2020, 336 foram ações em emergência médica e 25 ações 

de formação em Condução Defensiva.  

No Gráfico 13 apresenta-se a evolução do número de ações de formação em emergência médica, 

distinguindo as que são de formação em emergência médica das de condução. 

 

Gráfico 13. Ações de formação em Emergência Médica e em condução defensiva 

 

Nos Gráficos 14, 15 e 16 apresenta-se a evolução do número de ações, formandos aptos e o volume 

de formação por tipo de produto pedagógicos, comparando a informação do triénio 2018/2020 com 

o triénio 2015/2017. 
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Nota: os valores indicados junto às barras referem-se a 2020 

Gráfico 14. Evolução anual do número de ações por tipo de produto pedagógico 

 

Nota: os valores indicados junto às barras referem-se a 2020 

Gráfico 15. Evolução do número de formandos aptos por tipo de produto pedagógico
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Nota: os valores indicados junto às barras referem-se a 2020 

Gráfico 16. Evolução do número de horas de formação por Tipo de Produto Pedagógico 

 

Apresenta-se, ainda, no Gráfico 17 a distribuição da execução global (361 ações) por Unidade 

Formativa. Como se pode observar, a unidade formativa que mais ações efetuou foi o Centro de 

Formação do Norte com 168, das quais 14 ações correspondem a vendas ao exterior, seguida do

Centro de Formação do Sul com 109 4 ações de venda ao exterior e o Centro de Formação do Centro 

com 63 ações de formação realizadas. 

O DFEM, sendo um Departamento normativo, registou o menor número de ações. Por outro lado, foi 

a unidade em que se verificou o maior número de vendas ao exterior, resultante dos vários processos 

de acreditação desenvolvidos pelo GCA. 
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Gráfico 17. Evolução do número de ações de formação realizadas por unidade formativa 

 

Relativamente às ações de formação realizadas para o exterior, foram apenas consideradas como 

tal todas aquelas em que houve receita para o INEM, conforme previsto no Despacho n.º 12247/2016, 

de 11 de outubro. As entidades privadas, as instituições do SNS e as ligadas ao SIEM, como as 

Associações de bombeiros e cursos VMER para privados (médicos), foram as mais representativas 

durante o ano de 2020, como se pode observar no Gráfico 18 resultante de processos de acreditação 

daquelas entidades e também de solicitações no âmbito do programa Portugal 2020 e de entidades 

diversas não ligadas a processos de acreditação. 

Ainda em relação às ações para venda ao exterior, as que mais se realizaram durante o ano de 2020

foram as dirigidas à formação de formadores SBVDAE e aos cursos SAV e SBVDAE, sendo as primeiras 

frequentemente destinadas a entidades externas em processo de acreditação. 
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Nota: Informação anterior a 2017, não disponível  

Gráfico 18. Evolução do número de Ações de Formação vendidas ao exterior 
 

Na formação ministrada (emergência médica e condução) participaram um total de 4.217

formandos. No Gráfico 19 evidencia-se a distribuição do número de formandos que concluíram com 

sucesso as ações de formação. 

A percentagem de reprovação geral verificada foi de cerca de 6,9% em emergência médica e de 15,9%

em condução. 
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Gráfico 19. Número de formandos inscritos, aptos, não aptos e desistências em 2020 

 

Além da formação atrás mencionada, em 2020 foram realizadas 87 ações de Mass Training de 

Suporte Básico de Vida. O universo atingido foi de 5.050 participantes, número significativamente 

reduzido face aos anos anteriores, representando um decréscimo de 67% em relação a 2019, e de 

33% em relação a 2016.  

Contudo e apesar do ano atípico 2020, verifica-se no Gráfico 20, que em 2020, este processo de 

formação foi igualmente eficiente, porquanto formou em média 58 pessoas/ação, em 2019 tinha 

formado 60 pessoas/ação. Estes números evidenciam uma constante flexibilidade na adaptação à 

realidade de cada entidade que solicita a formação, não existindo definido um número mínimo ou 

máximo de formandos para este tipo de ações. 
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Gráfico 20. Evolução do número de formandos e o número de ações de Mass Training 

 

Importa reforçar que este tipo de iniciativa se traduz numa oportunidade para incutir no cidadão a 

perceção de que cada pessoa representa um papel importante num, ou mesmo em vários elos, da 

denominada cadeia de sobrevivência. A consciência de que estes procedimentos podem salvar vidas 

humanas deve ser encarado o mais cedo possível como uma atitude de cidadania. 

Quanto às ações de formação realizadas pelo INEM direcionadas apenas para parceiros do SIEM

(bombeiros), contabilizam-se em 2020, 80 ações com 990 profissionais inscritos, dos quais 876

ficaram aptos, ou seja, uma taxa de reprovação de 5,6%, considerando que 20 desistiram e 25 não 

compareceram. 

No que respeita à acreditação de entidades formadoras, referir que esta atividade visa a otimização 

da rede de formação certificada em emergência médica, permitindo um crescimento exponencial do 

número de pessoas com formação certificada e uma maior sustentabilidade do SIEM. 

Apresenta-se no Quadro 16 a evolução do número total de Entidades Acreditadas (EA). 

Decorridos 11 anos após a criação do Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras, verifica-se 

que o número de entidades acreditadas em emergência médica continua em progressivo 

crescimento, como se demonstra no Quadro 16. Em termos de valências, registou-se uma evolução 

de 56 novas valências acreditadas (Quadro 19). 

Das 125 entidades acreditadas no final do ano de 2020, 76 correspondem a entidades privadas, 41

são instituições do SIEM e 8 são estabelecimentos de ensino, conforme se indica no Quadro 17. 
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A maioria das 125 entidades formadoras está acreditada no âmbito da metodologia formativa INEM, 

nas valências de SBV e SBVDAE, mantendo-se a tendência verificada nos últimos anos. 

Em 2020, registaram-se mais 20 novas entidades acreditadas, 18 na metodologia INEM e 2 noutra 

metodologia não INEM, nas valências de SBV, SBVDAE, TAT, TAS e SAV. Registaram-se ainda 7

renovações da acreditação de valências que iriam expirar.  

Note-se que todos os anos existem entidades que não renovam a sua acreditação ou perdem a

acreditação por incumprimento dos requisitos do Sistema de Acreditação. No ano de 2020, 4

entidades acreditadas deixaram o Sistema de Acreditação por um dos dois motivos elencados. 

 

Número de Entidades 
Acreditadas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

61 65 77 90 109 125 

Quadro 15. Evolução anual do número (valores acumulados) de Entidades Acreditadas

 

Ano SIEM 
Estabelecimentos 

de ensino 
Entidades 
privadas 

Total 

2015 17 3 41 61 

2016 21 3 41 65 

2017 23 4 50 77 

2018 27 5 58 90 

2019 36 5 68 109 

2020 41 8 76 125 

Quadro 16. Evolução anual do número de Entidades Acreditadas por tipologia 

 

Ano SBV SBV/DAE TAT TAS SIV SAV Total 

2015 56 42 14 6 6 9 133 

2016 62 45 17 7 6 10 147 

2017 71 57 18 7 6 10 169 

2018 75 66 17 11 8 15 192 

2019 88 92 21 15 8 19 243 

2020 113 115 23 17 10 21 299 

Quadro 17. Evolução anual do número de Entidades Acreditadas por valência 
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No final do ano 2020 estavam aprovados cerca de 2.421 formadores, alguns deles integrados nas 

bolsas formativas de mais do que uma entidade formadora (limite máximo: cinco entidades) e com 

competências numa ou mais metodologias formativas, sendo que se encontram registados 2.092

formadores na metodologia INEM e 400 formadores nas restantes metodologias. 

De referir ainda, as auditorias realizadas em 2020, a entidades acreditadas, num total de 42

auditorias, que correspondem a cerca de 34% do número total de entidades acreditadas, a 31 de 

dezembro de 2019. Como se pode verificar no Quadro 19, foram realizadas auditorias a entidades 

acreditadas nas diferentes metodologias formativas e em todas as valências, distribuídas 

geograficamente como se indica no Quadro 19, destacando-se as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e a 

do Norte

 SBV SBV/DAE TAT TAS SIV SAV TOTAL 

INEM 113 105 23 17 7 14 279 

Outra 0 10 NA NA 3 7 20 

Total 113 115 23 17 10 21 299 

Quadro 18. Número de auditorias realizadas por valência e metodologia em 2020 

 

Importa também destacar o Protocolo de colaboração entre o Ministério da Saúde e o Ministério 

de Educação e Ciência, celebrado em setembro de 2016. Na sequência da assinatura deste protocolo, 

foi dado início à formação dos professores, com vista a habilitar os mesmos à formação em SBV dos 

alunos do 10º ano de escolaridade. Para tal, os referidos professores realizam uma formação base em 

SBV, seguida da respetiva Formação de Formadores. 

No âmbito deste projeto as atividades desenvolvidas em 2020 foram praticamente nulas, apesar das 

múltiplas insistências por parte do INEM, para dar corpo o este projeto. Ainda assim, em agosto de 

2019, ocorreu uma reunião envolvendo as secretarias de estado da saúde e da educação, bem como 

o INEM e a DGE, em que ficou definido converter o projeto SBV-Escola INEM em SBVDAE  Escola 

INEM. 

Ficou igualmente acordado que a DGE informaria o INEM do número de elementos a formar, mas 

perante a ausência de informação, ocorreu nova insistência por parte do DFEM em novembro, o que 

culminou numa última reunião em dezembro de 2019, novamente entre ambas as tutelas, ao nível 

das secretarias de estado. Nesta reunião ficou acordado que nos dois primeiros meses de 2020 se 

desenvolveriam contactos entre o INEM e DGE e também já entre os Centros de Formação do INEM 

e Responsáveis pelos Agrupamentos de Escolas, para dar início ao projeto SBV/DAE Escola INEM, 

cujo início ocorreria no 2.º trimestre de 2020 e cujo fim estava previsto para dezembro de 2021. 
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Não obstante o acordado, face aos constrangimentos impostos pela Pandemia SARS-CoV-2, foi 

decidida a suspensão do projeto até que existam condições de segurança para a sua retoma. 

A 1 de junho de 2020, foram retomadas as atividades de formação nos Centros de Formação do INEM, 

tendo sido dada prioridade às ações que permitiram a formação de novos operacionais VMER, SIV, 

TEPH e TAS, com vista a robustecer a resposta SIEM. De salientar que, entre estas ações, se 

encontravam igualmente formações financiadas, as quais assumiram especial relevância, por força 

do cumprimento das obrigações dos contratos estabelecidos para alocação dos fundos comunitários.

Por esta data, o ano letivo aproximava-se do fim, não tendo sido feito nenhum contacto para a retoma 

do projeto, não só por este facto, mas também pelos aspetos referido no parágrafo anterior.  

Em setembro de 2020, quando se iniciaram as aulas nas escolas, os nossos Centros de Formação 

encontravam-se a laborar, mediante as prioridades estabelecidas, mas entendeu-se como prudente 

avaliar a forma como ia decorrer o arranque das atividades letivas, antes de se retomarem os 

contactos;  

Com a evolução pandémica entretanto verificada e dado o carácter eminentemente prático desta

formação, que obriga a presença física, não foi levada a cabo qualquer atividade neste âmbito durante 

o ano de 2020. 
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4. Formação de Caráter Geral 

A formação contínua (de caráter geral) é um elemento estrutural na melhoria da qualidade, da 

eficácia e da eficiência do sistema de formação. De modo a dar resposta a problemas/necessidades 

detetados, o plano anual de formação é elaborado com um conjunto de ações de formação que 

pretendem contribuir para o desenvolvimento e valorização profissional dos(as) trabalhadores(as)

para o seu aperfeiçoamento pessoal. 

As medidas excecionais de resposta à epidemia SARS-CoV-2 levaram, em grande medida, à suspensão 

da atividade formativa presencial programada, tendo decorrido alguma formação, mas apenas em 

regime de e-learning. Durante 2020, foram ministradas 25 ações de formação cuja duração consta no 

quadro infra, envolvendo 157 formandos, num total de 3.522 horas, abrangendo dirigentes e demais 

trabalhadores(as) da maioria dos serviços do INEM. 

 

Ação de Formação Horas de 
Formação 

Formandos

Auditores Internos de Formação Profissional e TEL 35 16 

Auditores Internos da Qualidade (ISO 9001) 35 15 

Auditores Internos de Sistemas de Gestão Ambiental 35 6 

Auditores Internos de Sist. Gestão de Seg. e Saúde no Trabalho (ISO 45001) 35 9 

Contabilidade Pública para Não Financeiros 14 1 

Metodologias e Estratégias para o Desenvolvimento da Formação 14 7 

Design Thinking 7 4 

Excel - Noções Fundamentais 21 7 

O Controlo Interno e Externo da Administração Pública 14 2 

Propriedade Intelectual 5 2 

Legislação Laboral Aplicada à Gestão de Recursos Humanos 14 4 

WEB RHV - Prestadores de Serviços 10 2 

Curso de Excel Inicial e Intermédio 25 3 

Curso de Excel Avançado 25 7 

Oficina de Participação "Gestão do Desempenho dos RH na AP 3 5 

Direito do Trabalho para não Juristas 7 1 

Assiduidade, Pontualidade e Trabalho Extraordinário e Suplementar 21 6 

Congresso EUSEM 2020 28 1 

Formação "PADIS"  115,5 2 

ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção 8 12 

Direito da Contratação Pública Decreto-Lei nº 18/2008 24 17 

Curso de Excel 2016  Intermédio + Avançado 28 20 

Ergonomia e Teletrabalho 7 7 

Congresso Resuscitation 21 1 

Total 551,5 157 

Quadro 19. Ações de formação de carácter geral realizadas durante 2020 
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5. Medicina no Trabalho 

De modo a garantir condições de trabalho que promovam adequados níveis de saúde dos(as) 

trabalhadores(as), o INEM promove o Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho (onde se inclui a 

Medicina no Trabalho), constituindo, desta forma, uma garantia da prevenção de riscos profissionais 

e contribuindo para a diminuição da sinistralidade. 

No que se refere à Medicina no Trabalho, garante-se a vigilância da saúde dos(as) trabalhadores(as) 

através da contratualização do serviço com entidade externa, sendo realizadas as habituais consultas 

de rotina. São igualmente realizados os registos dos acidentes e incidentes de trabalho para controlo 

e tratamento estatístico dos dados. 

 

Trabalhadores(as) 
envolvidos(as) 

2016 2017 2018 2019 2020 Var. 20/19 (%) 

Operacionais 341 373 351 325 401 23% 

Não Operacionais 56 77 77 143 70 - 51% 

Total 397 450 428 468 471 0,6% 

Quadro 20. Evolução anual das consultas realizadas no âmbito da Medicina no Trabalho,  

 

As consultas são compostas por: 

 Exame Clínico, que inclui avaliação do tronco, com avaliação cardiopulmonar, avaliação 

abdominal e dos membros, exame neurológico sumário e avaliação de eventuais patologias 

limitativas para as funções propostas. 

 Análises Clínicas, que inclui Hemograma, Glicémia, Creatinémia, Colesterol, Gama GT, e 

ainda, Urina II e Ac HBs Anticorpos anti HBs, para trabalhadores com atividade de risco. 

 Outros Exames complementares, que incluem exame de acuidade visual - Optometria, 

exame de acuidade auditiva Audiometria, Eletrocardiograma e RX do Tórax. 

 

Durante 2020, foram realizadas consultas/exames no âmbito da Medicina do Trabalho, num 

total de 471, dos quais 115 ocasionais e complementares (24%), 286 de admissão (61%) e 70 

periódicos (15%). 

Quanto aos Acidentes em Serviço, durante o ano de 2020, situaram-se em 94, sendo que 

originaram 6 448 dias de ausência ao serviço. Ou seja, em termos médios, cada episódio de acidente 

de trabalho originou 67 dias de ausência ao serviço. 
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Dos 94 acidentes em serviço, 54 destes ocorreram no local de trabalho e reportam-se ao género 

masculino (58%), e os restantes 34 acidentes em serviço ocorridos no local de trabalho reportarem-

se ao género feminino (36%). 

Na deslocação para o trabalho ( in itinere ) ocorreram 6 acidentes, correspondente a 6% do total dos 

acidentes, verificando-se apenas no género masculino. 

 

 

Gráfico 21. Tipo de acidente em serviço por género 
 

As ausências por motivo de acidente em trabalho não se resumem apenas aos acidentes de 2020 (94), 

uma vez que transitam de um ano para o outro, ausências ao serviço decorrentes de acidentes 

ocorridos em anos anteriores. 

Relativamente a dias perdidos por baixa médica após acidente em serviço ocorridos no local de 

trabalho, registaram-se 3 010 dias perdidos para o género feminino e 2 837 dias perdidos para o 

foram perdidos 601 dias, somente para o género masculino. 

No global, em 2020, apuraram-se 6 448 dias de ausências ao serviço, por motivo de acidente. 

Constata-se assim, que em 2020 ocorreu um decréscimo do número de acidentes de trabalho, na 

ordem dos 33%. 

Assim como também o número de ausências ao serviço diminuiu no ano de 2020 (6 448 dias) face ao 

ano de 2019 (7 357 dias), o que em termos percentuais corresponde a uma redução de 12%. 
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Anos 2016 2017 2018 2019 2020

Acidentes/ 
Baixas 

Acidentes Dias de 
Baixa 

Acidentes Dias de 
Baixa 

Acidentes Dias de 
Baixa 

Acidentes Dias de 
Baixa 

Acidentes Dias de 
Baixa *

Sede 0 0 5 306 3 146 6 34 2 352 

DR - Norte 40 2 096 53 3 933 80 4 672 63 3 368 39 2 402

DR - Centro 13 917 16 910 18 626 16 703 7 668 

DR  Sul 26 1 172 67 5 142 95 6 219 56 3 252 46 3026

TOTAL 79 4 185 141 10 291 196 11 663 141 7 357 94 6 448

* Decorrentes de acidentes ocorridos em 2020 e em anos anteriores 

Quadro 21. Evolução anual do número de acidentes em serviço e número de dias de baixa 

 

No que concerne ao tipo de incapacidade registada após acidente de trabalho e respetiva 

classificação, verificou-se 60 casos de incapacidade absoluta, 6 casos de incapacidade parcial e 

embora não seja solicitado no Balanço Social, verificou-se também, 28 casos sem incapacidade. 

 

Gráfico 22. Número de acidentes em trabalho por tipo de incapacidade 

 

No âmbito da segurança e saúde no trabalho, em 2020, as Comissões de Segurança e Saúde no 

Trabalho efetuaram 14 visitas aos locais de trabalho, e realizaram 1 ação de formação na qual 

participaram 60 trabalhadores.  
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6. Parcerias e Protocolos de Colaboração Estratégicos 

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. 

 

Parcerias e protocolos de colaboração nacionais 

A nível nacional, para além de manter as parcerias já formalizadas em anos anteriores e que se 

mantém em vigor, foram estabelecidos diversos novos acordos, quer ao nível operacional, através de 

Protocolos de Gestão e operação conjunta para renovação dos PEM, quer com os órgãos de 

comunicação social e sociedade civil, mas também com outras entidades com quem poderá exercitar 

um diálogo proactivo no âmbito da sua responsabilidade social. 

De referir ainda a cooperação para a promoção de estágios formativos para alunos das universidades 

e ainda, a colaboração de várias instituições para cedência de instalações que asseguram o 

funcionamento de bases dos meios de emergência médica. Destaque ainda para a concretização da 

parceira com os SPMS na área das TIC.  

Elencam-se os protocolos mais significativos estabelecidos durante o ano de 2020: 

 Cooperação para a promoção de estágios formativos/curriculares para alunos de cursos 

ministrados por: 

o Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde; 

o ANEM- Associação Nacional de Estudantes de Medicina; 

o ULSNA - Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE. 

 Protocolos para utilização de instalações para bases de meios de emergência do INEM  

o Hospital Fernando Fonseca, para Instalação da base AEM Amadora em estrutura 

modular (contentor); 

o ARS Algarve, para Instalação da base AEM, em estrutura modular (contentor). 

 Contrato de Cedência de instalações e equipamentos cedidos pelo Município do Porto,

entre os quais o "Parque Desportivo de Ramalde", com a entidade ÁGORA  Cultura e 

Desporto do Porto SA 

 Adesão do INEM ao Sistema integrado de gestão da avaliação de desempenho da 

Administração Pública (GeADAP). 
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No âmbito da COVID-19: 

 Protocolo com o INSA-Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, INEM e SEF-

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para recolha do vírus SARS-CoV-2; 

 Protocolo com o INSA, para Análises para pesquisa de RNA do Vírus SARS-CoV-2; 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (ISNSA). 

 

No âmbito de Parcerias e Protocolos de colaboração para benefícios dos trabalhadores 

Tal como em anos anteriores, em 2020 foram estabelecimento novas parcerias no âmbito da 

promoção, conforto, saúde e bem-estar, e outros benefícios para os(as) trabalhadores(as) do INEM, 

nomeadamente: 

 Concessão de benefícios nos serviços de estabelecimento dedicados a alojamento (Vila Galé, 

SA e Neya Lisboa/Porto Hotel); 

 Concessão de condições especiais na compra dos seguros, com a companhia N Seguros/ 

Lusitânia Seguros; 

 Concessão de condições especiais (ofertas e descontos) em produtos e serviços no 

estabelecimento Atena Hair Styling & SPA e no estabelecimento Pilatos Barbearia. 

 

Representação e Cooperação internacional 

No contexto da cooperação internacional existiu um fortalecimento do relacionamento de natureza 

bilateral e/ou multilateral. O INEM tem vindo a desenvolver, em articulação com a DGS, e seguindo 

aquelas que são as prioridades estabelecidas pelo 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, tendo contribuído para os programas estratégicos de 

Cooperação com o seu know-how (assessoria especializada) na definição de estratégias para a melhor 

execução das políticas na área da emergência médica. 

Para 2020 foi identificada a expetativa de 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 aguardava resposta a diversos Planos de Ação, elaborados e 

apresentados aos respetivos governos/ entidades/ autoridades competentes. 

No entanto, face ao contexto atual, resultante do impacto do novo coronavírus SARS-CoV2, causador 

da pandemia de Covid-19, o desenvolvimento das atividades planeadas para esta área, acabaram por 

sofrer algumas alterações. Nesse sentido, convém assinalar que, embora existam protocolos e 

memorandos de entendimento vigentes com diversos países, nomeadamente, com Moçambique, 

Timor-Leste, Marrocos, Turquia, Cabo-Verde, Angola, e o INEM se tenha disponibilizado para 

desenvolver diversas ações na área da emergência médica, ao longo do ano de 2020, não existiu 

espaço para o início do planeamento bilateral, acabando esse planeamento e diversas ações 
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convergidas para o Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os 

PALOP e Timor-Leste.  

Ainda assim, e no contexto da cooperação internacional, o INEM continuou a contribuir de maneira 

relevante para a garantia de uma maior eficiência e eficácia nas respostas a situações de catástrofe, 

crise e surtos, e com isto, reforçando a credibilidade da intervenção externa portuguesa em matéria 

de emergência médica. 

Em 2020, destaca-se a cooperação com: São Tomé e Príncipe, Nações Unidas e União Europeia. 

De destacar ainda a cooperação Luso-Espanhola. 

 

São Tomé e Príncipe 

Em 2020, o INEM realizou, a pedido da Iniciativa Emergency Medical Team (EMT) da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) das Nações Unidas (UN), o apoio de emergência de uma Célula Especializada 

do seu PT EMT, para apoio e assessoria técnica ao Gabinete da OMS e ao Ministério de Saúde em São 

Tomé e Príncipe, no âmbito da resposta ao COVID-19 e que terminou presencialmente no dia 10 de 

junho 2020. Decorrente da missão no terreno, foi doado o equipamento de proteção individual e o 

material e consumíveis clínicos para estabilização do doente crítico. Após a missão física no país, 

manteve-se o apoio remoto às duas entidades com reuniões de coordenação regulares e apoio ao

Centro de Tratamento SARS-CoV2, operacionalizado pela equipa neste país, para além de outros 

apoios ao Ministério de Saúde Santomense. 

Com as atividades e assessoria técnica já realizadas prevê-se a necessidade de, até pelo menos 2022, 

o INEM dar continuidade a este apoio técnico especializado, bem como incentivar a processos de 

formação/capacitação na área da emergência médica, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento de um modelo eficaz e eficiente que permita melhorar os cuidados de saúde. 

 

Nações Unidas 

Ao longo de 2020, o INEM por várias vezes deu apoio à Organização Mundial de Saúde (OMS) com o 

seu Portuguese Emergency Medical Team (PT EMT), no sentido da melhoria da capacidade de resposta 

à emergência, fora das fronteiras da UE. Esse contributo versou até por melhorar não só a nossa 

própria capacidade de resposta e de combate à pandemia Covid-19, mas também através do 

estreitamento de laços com a Iniciativa EMT da OMS e com o Gabinete da OMS Europa com suporte, 

know-how e partilha de conhecimento para melhoria dos cuidados prestados pelas equipas EMT e 

nos países com que estreitámos esses laços de cooperação. Por outro lado, manteve-se uma estreita 

ligação com a United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) da OCHA  UN.  

Em 2020 foi convidado e nomeado pela OMS o Responsável Operacional do PT EMT  INEM, para 

mentor do processo de certificação do EMT Tipo 1 do Ministério da Saúde da Lituânia, com vista à 
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certificação dessa equipa de acordo com os standards da OMS enquanto EMT. Com este processo irá 

também existir um posterior reforço de capacidades do Voluntary Pool da DG ECHO. 

 

OTAN/NATO 

Ao longo de 2020, o INEM acompanhou de perto e com muita atenção os assuntos do Joint Health 

Group (JHG), através do Conselho Diretivo e o Departamento de Emergência Médica do Instituto, 

adotando as diligências necessárias para mantermos no Ministério da Saúde em alinhamento com a 

estratégia de resiliência e cooperação civil-militar abordada nos diversos documentos e reuniões 

NATO. 

Este papel ativo pretendeu também dar seguimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 34/2012 de 14 

de fevereiro, bem como no Decreto-Lei n.º 43/2020  Estabelece o Sistema Nacional de Planeamento 

Civil de Emergência. Por outro lado, a uniformização e alinhamento estratégico, interministerial

pretendeu também garantir a estratégia portuguesa com a os restantes parceiros da OTAN/NATO e 

posteriormente da EU. 

 

União Europeia 

Em 2020, o INEM manteve o seu módulo de emergência médica, certificado como Emergency Medical 

Team tipo 1 fixo com Raio-X inscrito no Voluntary Pool do Mecanismo Europeu de Proteção Civil 

(ECHO/EU). Neste âmbito, prosseguiu com o projeto cofinanciado pela DG ECHO de readaptação e 

aperfeiçoamento de equipamentos do seu módulo, para resposta a situações de catástrofe, por forma 

a melhorar a capacidade de resposta da União Europeia. O projeto, iniciado já em 2019, continuou a 

desenvolver-se durante o ano de 2020, com a aquisição de material e equipamento, bem como com a 

verificação e incorporação do mesmo. Dada a situação pandémica, e as diversas contingências quer 

nacionais quer internacionais, foi necessário garantir uma extensão de tempo para mitigar os 

constrangimentos do contexto pandêmico, que foi adjudicada por parte da DG ECHO, prevendo-se o 

término do projeto para 2021. A implementação deste projeto permitirá que o nosso EMT se torne 

mais atualizado, mais leve e versátil, por conseguinte, com uma maior capacidade de implantação e 

resposta em cenários de catástrofe, respeitando as normas definidas pela OMS. 

Por outro lado, firmou laços com outras entidades e países que conduzirão a um fortalecimento da 

resposta de emergência da DG ECHO/EU. Em 2020 foi convidado a integrar o consórcio europeu que 

irá levar à execução do Projeto TEAMS 3.0. Com este projeto pretende-se disponibilizar às equipas 

EMC/EMT já certificadas ou em fase de certificação pela OMS, um conjunto de exercícios e materiais 

pedagógicos que permita uma melhor adequação das equipas na resposta a situações de catástrofe. 

O projeto formativo TEAMS 3.0 será operacionalizado através de programas de treino adaptados às 

realidades locais/regionais e à realização de exercícios conjuntos de pequena escala para riscos 

previamente identificados para reforçar a gestão transfronteiriça de emergências. O projeto oferece 
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ainda uma abordagem mais standardizada, inovadora e rentável à formação em EMC/ EMT na Europa 

e em todo o mundo. 

Outro âmbito onde o PT EMT foi igualmente incluído foi o Projeto Financiado SAMA 2020 para RCi 

iTEAMS, através do desenvolvimento de um sistema de registo clínico adaptado ao PT EMT. Com este 

projeto pretende-se expandir a utilização do registo clínico do INEM  iTEAMS ao PT EMT, mediante 

a sua especialização de forma a garantir que esta ferramenta possa permitir não só a realização do 

registo clínico eletrónico, assim como a utilização de uma ferramenta que garanta o apoio à gestão 

clínica do módulo (gestão de doentes, profissionais e stocks, monitorização e acompanhamento da 

atividade). Para este projeto foram desenvolvidas parcerias com universidades internacionais e 

nacionais. Por outro lado, importa dar uma maior utilidade e uniformização de registos através da 

implementação do Projeto Emergency Medical Team Operating System (EOS). 

Durante 2020, iniciou-se também um projeto de parceria entre 9 países da UE, com vista à criação e 

implementação de um EMT Tipo 3 da União Europeia, a implementar através da rescEU. O objetivo é 

fortalecer a capacidade rescEU e colmatar uma necessidade identificada pela DG ECHO na área de 

resposta médica EMC/EMT, uma vez que as equipas europeias certificadas só vão até à capacidade 

de EMT Tipo 2.  

No domínio da cooperação técnica, o INEM tem vindo a participar nas reuniões técnicas promovidas 

pela DG ECHO relativa à construção da capacidade rescEU, nomeadamente na definição de requisitos 

técnicos relativos à constituição de novas capacidades de resposta da União Europeia, em especial na 

área dos EMT e do MEDEVAC, esta última em parceria com a Força Aérea Portuguesa.  

 

Cooperação Luso Espanhola 

No âmbito da cooperação Luso Espanhola, mantêm-se os acordos de cooperação para gestão 

transfronteiriça para situações de emergência médica, nomeadamente no âmbito de eventuais 

acidentes graves e/ou catástrofes. A gestão transfronteiriça de situações de Emergência Médica 

melhora a prestação dos cuidados de saúde às pessoas afetadas neste tipo de ocorrências, 

designadamente no âmbito de eventuais catástrofes, acidentes com multivítimas, e outras situações 

de exceção que exijam uma resposta dos serviços de emergência médica pré-hospitalar especializada. 

É neste sentido que Portugal e Espanha desenvolveram já, 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 o atendimento e gestão da resposta a casos de emergência 

médica. 
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7. Supervisão do Transporte de Doentes 

A atividade de transporte de doentes encontra-se regulada nos termos conjugados do Decreto-Lei n.º 

38/92, de 28 de março, da Lei n.º 12/97, de 21 de maio (na redação conferida pela Lei n.º 14/2013, 

de 31 de janeiro), e do Regulamento de Transporte de Doentes (RTD), aprovado pela Portaria n.º 

260/2014, de 15 de dezembro, constituindo uma atividade cuja disciplina e fiscalização compete ao 

Ministério da Saúde.  

Compete ao INEM proceder à certificação dos veículos utilizados na atividade de transporte de 

doentes, definir e publicar programas e conteúdos de formação exigidos aos tripulantes de 

ambulância e Veículos Dedicados ao Transporte de Doentes (VDTD), e definir o equipamento mínimo 

de cada tipo de veículo.  

Ao INEM compete ainda, proceder à fiscalização da atividade de transporte de doentes de acordo com 

o definido no plano anual de fiscalização, mas também, proceder à realização de diligências

direcionadas à averiguação de factos participados, passíveis de constituírem infrações ao disposto 

legal sobre a matéria.  

Nos termos do artigo 9.º da Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio, que aprova os estatutos do INEM, 

o Gabinete de Logística e Operações (GLO) assume na área de Controlo da Atividade de Transporte 

de Doentes (CATD) 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 que respeita à definição de critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de 

transporte de doentes, o GLO integra com um elemento em representação do INEM na Comissão 

 

ativamente em matérias de normalização nacional e internacional. 

Quanto à atividade de supervisão de transporte de doentes, apresenta-se no Quadro seguinte a 

evolução da atividade relativa à certificação de veículos de transporte de doentes, e à atividade 

realizada no âmbito da fiscalização da atividade de transporte de doentes. 
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Atividades 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alvarás de entidades transportadoras de 
doentes emitidos 

5 4 12 7 4 3

Revalidações de alvarás emitidas 5 3 5 11 26 7

Alvarás solicitados 8 11 6 5 8 6

Auditorias a entidades dependentes de 
alvará 

13 12 23 16 30 10

Processos de concessão de certificado de 
vistoria 

363 866 776 788 2 009 1 818

Certificados de vistoria emitidos 179 659 650 700 1 439 1 434

Operações de fiscalização 9 5 8 8 4 8

Autos de fiscalização (AF) elaborados 30 17 36 32 13 45

Processos de fiscalização (FI) 290 311 184 266 344 245 

Quadro 22. Evolução anual do controlo da atividade de transporte de doentes 
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8. Apoio Médico a Eventos, Altas Individualidades e Equipas Táticas 

O Apoio Médico a Eventos, proteção na Saúde a Altas Entidades, Gestão de Crises e operacionalização 

de Equipas Táticas, são atividades asseguradas por uma Unidade Funcional do INEM, designada por 

Unidade de Planeamento de Eventos, Protocolo de Estado e Gestão de Crises (UPPEC). 

A UPPEC, criada em 2015, surge da necessidade de garantir a cabal resposta do Instituto, no âmbito 

das situações excecionais, conforme plasmado na Portaria n.º 158/2012, de 22 maio, nomeadamente, 

Gestão e Coordenação de Situações de Exceção, Planeamento de Eventos de Massas, Coordenação e 

Proteção à Saúde de Altas Entidades e ainda outras Situações de Crise. 

A esfera de ação da UPPEC tem por base o planeamento, gestão e coordenação da prestação de 

cuidados de Emergência Médica, operacionalizando as equipas de emergência médica adequadas à 

situação em causa, em estreita articulação com as Delegações Regionais, e também, com os parceiros 

do SIEM e restantes Agentes de Proteção Civil.  

Através desta Unidade, o INEM, garante as seguintes atribuições: 

 Gestão e coordenação de eventos diversos e situações de Mass Gathering; 

 Prevenção e prestação de assistência médica e socorro em situações de crise e 

exceção, tais como catástrofes e acidentes graves; 

 Gestão e acompanhamento de operações de apoio às forças de segurança

nomeadamente Incidentes Tático-Policiais e outras situações no âmbito Security; 

 Gestão e coordenação de equipas especializadas para a Proteção à Saúde de Altas 

Entidades, tais como Chefes de Estado ou Governo de países estrangeiros, em visita de 

estado ou visita oficial a Portugal. 

 

A UPPEC assegura também a operacionalização da Sala de Situação Nacional (SSN) do INEM, sempre 

que as circunstâncias de determinada ocorrência (preventiva ou reactivamente) assim o exijam e tem 

por objetivo garantir a Coordenação do SIEM à escala nacional, em articulação com os restantes 

atores da área da Saúde. 

Adicionalmente, em estreita articulação com as Delegações Regionais, garante a representação 

Institucional e a articulação operacional com os 18 Centros de Coordenação Operacionais Distritais 

(CCOD) da ANEPC, através dos Oficiais de Ligação do INEM designados por Distrito e também, com 

Centro de Coordenação Operacional nacional (CCON) da ANEPC através de um Oficial de Ligação 

designado para o efeito. 

Compete ainda a esta Unidade a articulação e coordenação com as Forças e Serviços de Segurança 

(FSS), efetuando a representação Institucional, sempre que solicitada para o efeito, em sede do 

Gabinete Coordenador de Segurança do Sistema de Segurança Interna (GCS do SSI). Esta 

representação institucional tem por objetivo garantir a cooperação Institucional entre os dois 
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sistemas (SSI e SIEM), cooperação que tem vindo a ser incrementada e recorrente, face aos novos 

desafios em termos de segurança interna e também, face à notável relação institucional.  

Compete ainda à UPPEC a operacionalização e manutenção do Protocolo de Cooperação INEM/PSP 

que abrange várias temáticas e operacionais das duas entidades.  

O INEM foi solicitado a operacionalizar 558 Dispositivos Extraordinários de Emergência 

Médica (com diferentes capacidades e valências) alocando recursos adicionais aos SIEM, num 

total de 1.628 meios operacionais e 4.462 profissionais. 

Durante o ano de 2020, esteve representada em diversas áreas, tendo visto as suas equipas 

empenhadas na prevenção, gestão e coordenação na prestação de socorro, em articulação estreita 

com as Delegações Regionais e com as demais entidades 

 

Planeamento de Eventos 

Em eventos de natureza diversa, registaram-se nove solicitações para operacionalização de 

Dispositivos de Emergência Médica. O empenhamento nestes eventos, contou com a presença de 77 

Profissionais do INEM (Médicos, Enfermeiros, TEPH, Operacionais de Telecomunicações e Logística, 

entre outros), que se fizeram deslocar em 30 viaturas do Instituto, com uma carga horária total de

734 horas. 

 

Proteção à Saúde de Altas Entidades 

A proteção da saúde a Altas Entidades no âmbito do Protocolo de Estado, Visitas de Estado, 

acompanhamento de membros do Governo em funções e outras entidades consideradas VIP, acarreta 

a necessidade de planeamento e coordenação do empenhamento de equipas de Emergência Médica.  

Face ao grau de risco atribuído pela entidade competente, foi necessário alocar Equipas de 

Emergência Médica em 11 Visitas Oficiais a Portugal entre Chefes de Estado, Chefes de Governo e 

Eventos Oficiais, totalizando o empenhamento de 89 operacionais do INEM e 36 viaturas, num total 

de 889 horas. 

Com o intuito de manter a notável relação de cooperação existente, entre o INEM e o GCS do SSI 

(Gabinete Coordenador de Segurança do Sistema de Segurança Interna), a UPPEC garante, sempre 

que necessário, a presença e o permanente contacto com o Oficial de Ligação do INEM às Forças de 

Segurança. Tendo em conta a situação de exceção existente em Portugal, relativa ao COVID-19, tem 

sido de elevada importância a cooperação supracitada entre as duas entidades, mantendo-se, desde 

março, uma presença constante do Oficial de Ligação, em briefings diários / semanais com o intuito 

de partilha e atualização de informação relevante sobre o desenvolvimento da situação em causa. 
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Gestão de Crises e Situações de Exceção 

A gestão e coordenação de situações de crise e de exceção é função atribuída à UPPEC, por 

deliberação do Conselho Diretivo, desde 2015. 

Cumulativamente às atribuições acima referidas, cabe também à UPPEC a operacionalização da Sala 

de Situação Nacional (SSN), onde é feita a coordenação e monitorização, em conjunto com os CODU, 

das situações de exceção, a nível nacional, sob supervisão do Coordenador da UPPEC. É também aqui, 

que são tomadas as decisões sobre o empenhamento de meios de exceção, nas ocorrências em que 

exista uma desproporção entre o socorro necessário e os meios disponíveis na área, em articulação 

com as Delegações Regionais (DR), e tendo como base o Plano Operacional do INEM. 

Ao longo do ano 2020, a SSN foi ativada em 2 âmbitos, inicialmente para o COVID-19, e 

posteriormente, para o DECIR. Podemos assim dizer que esta Sala está em permanente 

funcionamento desde 12 de março, totalizando em 2020, 9 meses e 19 dias de ativação, empenhando 

3339 operacionais do INEM, num total de 26 607 horas. 

Em março de 2020, é diagnosticado o primeiro caso de COVID-19 em Portugal, causado pelo 

coronavírus, descoberto na China em dezembro de 2019. No seguimento deste diagnóstico, surge a 

necessidade de implementação de novas medidas de controlo de infeção e de adaptação do INEM a 

esta nova realidade. Este, revelou-se de tal forma contagioso, que foi classificado como pandemia, 

obrigando à criação de equipas multidisciplinares, com o intuito de realizarem transportes e testes a 

vítimas com suspeita de COVID-19, contribuindo para a mitigação da doença e sensibilização da 

população para as medidas de prevenção. 

Sendo esta uma situação de exceção ao trabalho diário realizado pelo INEM, foi necessário a 

operacionalização da Sala de Situação Nacional, a 12 de março de 2020, com o objetivo de cumprir 

com as atribuições de coordenação e monitorização dos meios a serem empenhados. 

Desde então, que a UPPEC tem mantido uma equipa permanente a executar as funções referidas, não 

descurando todo o restante trabalho habitual desta Unidade, que se manteve diariamente. 

Anualmente, o DECIR tem como característica ser a situação de exceção com maior duração, e que 

acarreta diversas solicitações de meios de emergência médica ao INEM. Por este motivo, e enquanto 

Agente de Proteção Civil (APC) fundamental na prestação de cuidados de Emergência Médica, foi 

empenhado no CNEPC e em diversos Postos de Comando, um Oficial de Ligação para fazer a 

articulação entre o INEM/CNEPC e o INEM/PCO, organizando as estratégias relacionadas com a 

segurança e prestação de socorro às populações afetadas, ou na iminência de serem afetadas, pelos 

incêndios florestais. 

Desta forma, podemos concluir que a SSN se encontra em funcionamento continuo desde 12 de 

março, com o intuito de coordenar todas as situações relacionadas com o COVID, com o DECIR e com 

todas as restantes SITEX ocorridas no presente ano. 
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Para interligar o trabalho desenvolvido na SSN/INEM e as restantes entidades, foram realizadas 

diariamente/semanalmente várias reuniões e briefings, que contaram com a presença de um Oficial 

de Ligação do INEM. Contabilizam-se nestas representações 50 presenças em Reuniões e 429 

presenças em briefings, traduzindo-se numa carga horária total de 956 horas. 

 

Apoio às Forças de Segurança 

As operações de apoio às forças de segurança, os Incidentes Tático-Policiais e todas as outras 

situações no âmbito do Security, carecem de uma gestão e coordenação criteriosa. Esta 

responsabilidade é atribuída à UPPEC, levando por diversas vezes à necessidade de operacionalizar 

num curto espaço de tempo, Equipas de Intervenção Tática do INEM, o que exige uma disponibilidade 

efetiva dos elementos referenciados com a formação adequada. 

Como tal, no ano 2020 registaram-se 34 solicitações das Equipas de Intervenção Tática do INEM para 

apoio às Forças e Serviços de Segurança. Empenharam-se nestas solicitações 303 operacionais do 

INEM, que se fizeram deslocar em 104 viaturas, com horário total de 2 372 horas de empenhamento.

 

Exercícios e Simulacros 

Com o objetivo de aumentar a capacidade e aptidão na resposta das Equipas do INEM nos diversos 

cenários / ocorrências, em conjunto com diversas entidades (FAP, GNR, DGS, ANPC, CVP, entre 

outros), foram planeados em 2020 um total de 8 exercícios / simulacros, no entanto devido ao COVID-

19, apenas se concretizaram 5 exercícios / simulacros. Estes exercícios contaram com a presença de 

75 operacionais do INEM, envolvendo 26 viaturas, com uma carga horária total de 664 horas. 

Destacam-se pelo seu grau de relevância no âmbito das atividades desenvolvidas, os seguintes 

exercícios / simulacros: 

 Participação no Exercício da E.S.S. CVP - INSA, em fevereiro; 

 Participação no Exercício no Aeródromo Municipal de Portimão, em fevereiro; 

 Participação no Simulacro no Aeródromo de Viseu, em março; 

 Participação no Exercício CMX 21, em dezembro; 

 Participação no Exercício Tático do CSP/EUP, em dezembro. 

 

Formação 

Ao longo do ano 2020, foram realizadas diversas formações, com o objetivo de especializar e formar 

os elementos da UPPEC e as Equipas do INEM que colaboram com esta unidade, onde se destaca  uma 

Palestra sobre COVID-19, dirigida a vários operacionais do INEM, curso TCCC (Tactical Combat 

Casualty Care), EMAT (Emergência Médica em Ambiente Tático); EMT (Emergency Medical Teams) 

na vertente prática, OJAO (Organização Jurídica, Administrativa e Operacional) na ENB, curso de 

Gestão Civil de Crises e curso Internacional de Estudos de Segurança Interna. 
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Eventos Relevantes 

Dos diversos empenhamentos existentes da UPPEC e Equipas do INEM, salientam-se as ocorrências 

mais relevantes do ano 2020: 

 Realização de Colheitas de Amostra Biológica e transportes de doentes com suspeita 

COVID desde março de 2020, com empenhamento de equipas multidisciplinares do 

INEM.  

 Diversas manifestações ao longo do ano, com empenhamento das Equipas Táticas do 

INEM em colaboração com as Forças de Segurança 

 Taça de Portugal em agosto, com empenhamento de Equipas de prevenção e reforço ao 

SIEM; 

 Champions League em agosto, com empenhamento de Equipas de prevenção e reforço 

ao SIEM. 

 

Elaboração / Revisão Documental 

A equipa da UPPEC, marcou ainda a sua a atividade em sede de planeamento e revisão para os 

seguintes documentos, entre eles a Revisão do Plano Operacional do INEM para o DECIR, elaboração

do Manual de Funções e Procedimentos da SSN, elaboração do Manual da Viatura de Gestão de 

Operações, pareceres em Planos de Segurança de eventos e revisão e operacionalização das cargas 

das Viaturas referentes às Equipas VIPs e Táticas. 

 

Atividades da UPPEC Atividades Profissionais 
Meios 

Operacionais

Eventos Diversos 9 77 30 

Situações de Exceção (SITEX) 11 89 36 

Apoio às Forças e Serviços de Segurança em 
Operações Policiais de Risco (AFS) 

14 3 339 1 370 

Proteção à Saúde de altas Individualidades (VIP) 34 303 104 

Exercícios 8 75 26 

Formações 6 7 0 

Pareceres 13 43 33 

Representações 428 429 9 

Reuniões 35 50 20 

Total 558 4 412 1 628 

Quadro 23. Atividades da UPPEC 
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Gráfico 23. Comparativo de Atividades UPPEC entre 2019 e 2020 

 

Gráfico 24. Comparativo de Empenhamento (horas) entre 2019 e 2020 
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9. Projetos Transversais 

Durante o ano de 2020 foi dada continuidade à implementação de importantes iniciativas, algumas 

das quais Medidas Simplex+ Saúde, de âmbito transversal, e foram iniciados outros projetos 

relevantes, alguns dos quais financiados por fundos comunitários. 

 

9.1. Medidas SIMPLEX+ SAÚDE 

Foi dada continuidade à implementação de medidas integradas no Programa Simplex+ Saúde e que 

vieram dar cumprimento à orientação interinstitucional do MS, 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. 

 

 

 Medida: Alerta Doente Crónico  

Esta Medida visa a implementação, na aplicação de registo clínico eletrónico instalado nas 

Ambulâncias do INEM, de um processo de 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 as equipas de saúde pré-hospitalares e as equipas das 

unidades funcionais dos ACES, através da sinalização, pelos operacionais do INEM, dos utentes 

residentes na área geográfica de influência de cada ACES, que reúnam os critérios gerais de 

inclusão neste projeto. 

 

 Medida 193 - APP INEM  

Esta medida 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

Medidas SIMPLEX + SAÚDE em curso 

 Alerta Doente Crónico (Medida 192/2018) 

 APP INEM (Medida 193/2018) 

 Registo Nacional Paragem Cardiorrespiratória (PCR) simplificado 

(Medida 134/2020) 
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Trainings em SBV dirigidos à população), localização dos meios de emergência médica, 

localização dos DAE em espaços públicos. 

Pretende-se ainda, que possa ter uma área reservada aos(às) profissionais do INEM (ex. 

consulta de protocolos de atuação em tempo real). 

 

 Medida: Registo Nacional PCR simplificado 

Este Medida visa otimizar o Registo Nacional PCR, através de recolha tipificada de informação 

no local da ocorrência, importando esta informação para plataforma que permita obter 

indicadores fidedignos que possibilitem fazer uma análise das situações de PCR, percebendo 

o nível de resposta extra-hospitalar e consequentemente melhorar esta atividade. 

 

9.2. Projetos Financiados 

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. Durante o ano de 2020 foi 

dada continuidade às candidaturas aprovados em 2019 para implementação dos seguintes projetos.

 

 

PROJETOS FINANCIADOS 

Sistema de Apoio à Transformação Digital da Administração Pública (SAMA2020) 

POCI: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

 Projeto CIAV: Centro de Informação Antivenenos 

 Projeto Registo Clínico Integrado: o Desafio da Interoperabilidade 

 Projeto DAE NET: Vida em Tempo Real 

 Projeto para implementação da Norma ISO/IEC 27001 

 Projeto INEM e Família: Missão em Equipa 

POISE: Programa Operacional Inclusão Social e Empregos 

 Formação: Emergência Médica 

Projetos europeus 

 Projeto Contract of Adaptation Grant INEM_ECHO 

 TEAMS 3.0_Formação Avançada de EMT 

 PANDEM-2_Pandemic Preparedness and Response 

 BASELINE_KPI for Road Safety 

Projetos Transfronteiriços  

 ARIEM+ 112 Plus 
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 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, eficaz 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.  

Este projeto tem por objetivo implementar uma plataforma de produtos que irá permitir a 

ligação a um novo Portal Europeu, de modo a uniformizar o CIAV. Estes novos recursos, 

através da simplificação e maior automatização dos processos, irão permitir 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 - O Desafio da Interoperabilidade 

Este projeto tem por objetivo melhorar os sistemas de suporte a processos das três vertentes 

(operacional, de suporte e de governação), assegurando também procedimentos de integração 

com os sistemas de informação, geridos pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS), nomeadamente com o módulo de urgência do SClínico instalado nalgumas urgências

hospitalares e com o registo de saúde eletrónico. 

Trata-se de um projeto inovador, alterando o paradigma de análise de informação clínica de 

doentes em situação de emergência médica e ao envolver todo o sistema nacional de 

emergência médica que é replicável em todas as unidades do SNS em que existam meios de 

emergência do INEM. Os mecanismos de replicabilidade da operação assentam nos já 

previamente existentes mecanismos do INEM gerir a informação clínica dos doentes, mas 

garantindo a diminuição de gaps de informação, perda inadvertida de informação ou atraso na 

informação. 

O projeto RCI, será operacionalizado através de uma plataforma de registo clínico - iTEAMS

(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). 

 

 Projeto INEM e Família  Missão em Equipa  

No que respeita à conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, o INEM tem vindo 

nos últimos anos a promover estudos e a implementar um conjunto significativo de medidas 

concretas que concorrem de forma direta para a promoção de melhores condições para os(as)

seus(suas) 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, e da implementação dedo Programa de Bem-
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estar, com vista à promoção de condições mais justas no trabalho e, consequentemente, da 

satisfação dos(as) seus(suas) trabalhadores(as). 

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). 

 

 Formação em Emergência Médica 

Tal como em anos anteriores, o INEM conta com financiamento aprovado para a realização de 

ações de formação na área da Emergência Médica, nas Regiões do Norte, Centro, Alentejo e

Algarve.  

Estas candidaturas foram aprovadas ao abrigo do POISE - Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego, e decorreram entre 2017 e 2020 tendo as ações do Norte Centro e Alentejo 

sido prolongadas para 2021. 

 

 Projeto Contract of Adaptation Grant INEM_ECHO 

A candidatura foi apresentada aos fundos europeus da DG Adaptation Grant

(Readaptação) dos módulos inscritos no Voluntary Pool do Mecanismo Europeu de Proteção 

Civil Europeia (ECHO/UE), para readaptação do Emergency Medical Team Tipo 1 Fixo (EMT 

Type 1 Fixed) do PT EMT do INEM certificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

O objetivo principal deste projeto é melhorar a qualidade dos recursos existentes no EMT Tipo 

1 Fixo, por forma a modernizar e adaptar a estrutura do módulo, atualizar e tornar mais 

versátil os equipamentos e a capacidade logística do módulo, por forma a permitir uma melhor 

performance de transporte e operação no terreno face à execução da missão que lhe for 

confiada, garantindo assim uma forma mais eficaz e eficiente de resposta a situações de 

catástrofe. 

O projeto foi aprovado em outubro de 2019 por um período de 16 meses (outubro de 2019 a 

dezembro de 2020), tendo sido prolongado para 2021. 

 

 TEAMS 3.0_Formação Avançada de EMT 

Em 2020, dado toda a panóplia de acontecimentos e necessidades de resposta médica de 

emergência, através dos Emergency Medical Corps (EMC), quer dos Emergency medical Teams

(EMT), para fazer face à situação que se encontra 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 

(através de cofinanciamento por apoio Grant da DG ECHO) de consolidação de formação para 

módulos de emergência médica (EMC/EMT), designado TEAMS 3.0. O objetivo do projeto é a 

gestão de riscos de acidentes transfronteiriços através da prevenção e preparação na Europa 

e países vizinhos da UE, tendo em vista o fortalecimento da resposta a acidentes e a 
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interoperabilidade dos módulos médicos. Este objetivo será operacionalizado através de 

programas de treino adaptados às realidades locais/regionais e a realização de exercícios 

conjuntos de pequena escala para riscos previamente identificados. 

O Projeto TEAMS foi aprovado em 2020 e terá a duração de 24 meses (2021-2022). 

 

 PANDEM-2_Pandemic Preparedness and Response 

Desde o aparecimento da COVID-19 no final de 2019, os países de toda a Europa têm tentado 

promover uma resposta coesa para combater a pandemia. 

O PANDEM-2 é um projeto H2020 financiado pela UE que visa desenvolver novas soluções 

para uma gestão e preparação eficiente em contexto de pandemia em toda a UE. O objetivo do 

PANDEM-2 é preparar a Europa para futuras pandemias por meio de inovações em formação 

e capacitação entre os estados-membros da UE numa base transfronteiriça, através do 

desenvolvimento de diversos recursos inovadores, que permitam o apoio à decisão. Além do 

INEM, o consórcio conta com inúmeros parceiros na área académica, tecnológica, assim como 

da saúde pública. 

O Projeto PANDEM-2 foi aprovado no final de 2020 e terá a duração de 24 meses (2021-2022)

 

 BASELINE_KPI for Road Safety 

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 Estados 

Membros 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 dados de serviços de emergência e de acidentes 

rodoviários, abrangendo as estradas interurbanas (autoestrada, acessos únicos de via 
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controladas, via única sem controlo de acesso), estradas rurais e estradas em zonas urbanas e 

comtemplando os acidentes com vítimas mortais. 

Este projeto foi aprovado em 2020 e terá uma duração de 24 meses (2021-2022). 

 

 Projeto ARIEM 112 Plus+ 

Projeto desenvolvido entre 2018/2019, com prolongamento para 2020/2021, na Região 

Norte e que conta com o envolvimento de diversas entidades dos dois países, de modo a criar 

uma plataforma comum para a gestão da resposta a casos de emergência médica.  

 

9.3. Outras Iniciativas Transversais  

Durante o ano de 2020, foi ainda, dada sequência a um conjunto de Planos de Ação, em diversas áreas, 

onde se destaca: 

 

 

 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 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 se elencam:  

o Chamadas de Emergência, Pedidos de Socorro e Pedidos de Triagem; 

o Gestão das Chamadas  Triagem e Acionamento de Meios de Socorro; 

Outras iniciativas transversais 

 Plano de Ação para melhoria do desempenho do CODU; 

 Plano de Desmaterialização de Processos; 

 em- . 

 Plano de Ação para cumprimento das Recomendações do grupo de trabalho do 

PNDAE: 

 Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020); 
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o Acompanhamento de meios de socorro, encaminhamento de doentes e Vias Verdes;

o Centro Operacional 112 Sul (CO.112 SUL) e Centro de Contacto do SNS (SNS24); 

o Instalações, Arquitetura e Suporte Tecnológico da Atividade, Comunicações e 

Cibersegurança; 

o Recursos Humanos; 

o 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. 

 

 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: 

o 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; 

o Desmaterialização de processos, internos e externos; 

o Promoção da adoção de sistemas de gestão documental eletrónica ou outros; 

o Digitalização de documentos destinados a serem arquivados; 

o 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. 

 

 -  

Na sequência da publicação do Despacho n.º 3118/2018, de 21 de março, da Senhora 

Secretária de Estado da Saúde, que determinou 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 
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trabalho nos organismos e entidades do SNS, O INEM apresentou, ainda em 2018, o Plano de 

em-  

O plano apresenta um conjunto de medidas, nas quatro áreas previstas pelo referido 

Despacho:  

o Conciliação da vida pessoal com a vida profissional; 

o Melhoria dos locais de trabalho; 

o Envolvimento e participação dos trabalhadores;  

o Promoção de estilos de vida saudáveis. 

O referido Plano de Ação teve igualme

trabalho saudáveis indicadas no Modelo 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 financiamento aprovad  Missão 

 

 

 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 vítimas em paragem cardiorrespiratória a esta medida life saving. 

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 2020- 2022. 

 

 Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE)  

Em 2016, o INEM participou ativamente na preparação do PENSE 2020 que apresenta um 

conjunto de medidas a serem implementadas até 2020. Este Plano define metas ambiciosas, 

pretendendo fixar a meta de 41 mortos por milhão de habitantes, cerca de 6% acima do 

objetivo europeu.  

As orientações gerais do PENSE 2020 assentam em cinco objetivos estratégicos: 

o Melhoria da gestão da segurança rodoviária; 

o Utilizadores mais seguros; 

o Infraestrutura mais segura; 

o Veículos mais seguros; 

o Melhorar a assistência e o apoio às vítimas de acidente rodoviário. 
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O INEM está envolvido na implementação de diversas medidas: 

o Estudar a criação d  

o Otimizar o processo de registo e tratamento da informação sobre sinistralidade 

rodoviária nos CODU; 

o Promover a investigação das causas dos acidentes com veículos das forcas de 

segurança, do INEM, dos corpos de bombeiros, da Cruz Vermelha Portuguesa e das 

empresas com alvará para o transporte de doentes; 

o Promover ações de sensibilização/formação de condução defensiva para os 

condutores de veículos de emergência afetos às operações do INEM, dos corpos de 

bombeiros, da Cruz Vermelha Portuguesa e das empresas com alvará para o 

transporte de doentes; 

o Avaliar o estabelecimento de um processo de certificação dos condutores de 

veículos de emergência e de transporte de doentes não urgentes incluindo as 

empresas com alvará para o transporte de doentes; 

o Produzir materiais didáticos sobre Primeiros Socorros e promover a formação da 

população escolar em primeiros socorros e suporte básico de vida; 

o Definir um programa para reforçar os meios de emergência; 

o Definir a constituição, a metodologia de aquisição e de distribuição dos kits de 

sinalização nos locais dos acidentes e das respetivas instruções. 

Em 2017 foi criado o Plano de Ação para implementação das Medidas sinalizadas, algumas das 

quais implementadas durante os anos de 2018 e 2019. Em 2020 as medias da 

responsabilidade do INEM no PENSE 2020, serão concluídas. 
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Para a concretização dos seus objetivos, o INEM conta com os Recursos Financeiros, 

Humanos, Logísticos 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 e das opções estratégias definidas, cujos 

objetivos são refletidos no Plano Estratégico e nos seus Planos Anuais de Atividades, 

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 patrimoniais, logísticos e tecnológicos. 
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1. Recursos Financeiros 

Em 2020, o INEM teve de se adaptar ao surgimento de uma pandemia com características sem 

precedentes na história do Instituto, fazendo elevar o grau de exigência no cumprimento da sua 

missão, em especial na prestação dos serviços de emergência médica.  

Neste ano, a movimentação de stocks atingiu valores record, principalmente ao nível de 

equipamentos de proteção individual que obrigaram a um esforço operacional e financeiro adicional. 

No ano decorrer do ano de 2020, foi consolidada a adoção do novo SNC-AP, traduzindo uma mudança 

de paradigma da prestação de contas, e que o INEM assumiu desde logo.  

Não obstante todos os desafios impostos pela pandemia por COVID-19, o orçamento do INEM para 

2020 foi executado à luz dos princípios e regras orçamentais, designadamente no cumprimento 

rigoroso do princípio da estabilidade orçamental e na adoção de procedimentos que visassem a 

promoção da economia, eficiência e eficácia na utilização dos recursos concedidos ao INEM.  

Para o decorrer do ano 2020, o INEM dispõe de receitas próprias consignadas à realização de 

despesas. Estes recursos provêm na sua maioria da cobrança de 2,5% dos prémios ou contribuições, 

relativos 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 continente. 

Para além destes, em 2020 foram ainda arrecadadas verbas pelos serviços prestados no âmbito das 

suas atribuições, pela venda de publicações editadas, de subsídios, subvenções e comparticipações 

de entidades públicas e privadas. 

No papel de regulador da atividade de transporte de doentes, em 2020, o INEM cobrou taxas de

concessão/revalidação de alvará e de certificado de vistoria, bem como o produto de coimas 

previstas no regime sancionatório do Regulamento de Transporte de Doentes. 

Adicionalmente, destacam-se os rendimentos provenientes de aplicações financeiras, 

indeminizações contratuais e a cobrança de fundos estruturais e de investimento, sendo estes

consignados a projetos cofinanciados no âmbito do programa Portugal 2020. 

No quadro seguinte é apresentado o resumo das alterações orçamentais da receita para 2020.  
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Rubrica da receita 
Previsão 

Inicial 
[1] 

Transferência de Verbas 
Previsão 
corrigida 

Reforços 
[2] 

Anulações 
[3] 

Crédito 
Especial 

[4] 

[5] = 
[1] + [2] - [3] + [4]

Receita efetiva 124.976.231 1.829.894 1.829.894 2.100.000 127.076.231

04 - Taxas, multas e outras penalidades  121.674.215 326.070 600.278 0 121.400.007

06 - Transferências correntes  1.622.223 159.333 0 0 1.781.556

07 - Vendas de bens e serviços correntes  537.067 72.998 268.660 2.100.000 2.441.405

10 - Transferências de capital  894.256 894.256 894.256 0 894.256 

13 - Outras receitas de capital  195.200 367.224 14.900 0 547.524 

15 - Reposições não abatidas  53.270 10.013 51.800 0 11.483

Receita não efetiva 0,00 0,00 0,00 90.522.638 90.522.638 

16- Saldo da gerência anterior  0,00 0,00 0,00 90.522.638 90.522.638 

Quadro 24. Resumo das alterações orçamentais da receita 

 

No Relatório Anual de Gestão e Contas de 2020, anexo ao presente Relatório de Atividades (Anexo I), 

é detalhada a informação financeira que, de um modo sumário, se apresenta seguidamente. 

 

Execução Orçamental 

Em 2020, a execução da receita e da despesa2 efetivas ascenderam 

para 

despesa em 2020  

  

 

2 Os valores apresentados para a execução mensal da despesa, não consideram as transferências realizadas no mês de junho 
para reforço financeiro do MS, no âmbito das medidas excecionais de combate à Covid-19. 
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Gráfico 25. Evolução da receita e despesa executadas 

 
Destaca-se a execução da despesa do mês de dezembro, no montante global de 19,0Me, que inclui 

helitransporte e ges

 

 

 

Gráfico 26. Evolução do saldo de gerência 

 

Em termos acumulados e no estrito cumprimento das regras de equilíbrio orçamental, conforme 

disposto na Lei de Enquadramento Orçamento (LEO), o INEM apresentou no final do exercício de 
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Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Compromissos assumidos / Receita cobrada 99% 96% 91% 102% 84% 147% 

Compromissos assumidos / Orçamento 
corrigido e líquido 

77% 81% 89% 99% 95% 94% 

Compromissos assumidos / Despesa paga 106% 107% 103% 103% 105% 102% 

Receita cobrada / Despesa paga 107% 111% 113% 102% 126% 69% 

Receita corrente / Despesa corrente 113% 114% 122% 108% 133% 70% 

Receita de capital / Despesa de capital 15% 2% 0,88% 3,4% 17% 39% 

Quadro 25. Evolução dos indicadores de execução orçamental 

 

Pela análise dos indicadores orçamentais apurados no período de 2015 a 2020, constata-se que a 

receita efetiva cobrada em 2020 não permitiu cobrir os compromissos assumidos durante o ano. 

Verificando-se o déficit mais elevado dos últimos 6 anos, de 47%, que resulta da assunção 

extraordinária de compromissos para reforço financeiro do MS por conta da aplicação do SGAA. 

O indicador obtido pela relação compromissos assumidos/orçamento corrigido e líquido apresenta 

um ligeiro decréscimo face a 2019, mas revela ainda assim uma aproximação da dotação estimada 

relativamente aos compromissos assumidos pelo INEM.  

A análise do rácio entre os compromissos assumidos/despesa paga evidencia uma aproximação dos 

valores destes dois indicadores, comparativamente aos anos anteriores. 

O rácio entre a receita cobrada e a despesa paga, apresentou um déficit de 31%, atingindo o valor 

mínimo do período em análise.  

Por último, releva-se a predominância da receita corrente para efeitos de cobertura da despesa, 

apesar da melhoria do indicador da cobrança da receita de capital em 2020, relativamente a anos 

anteriores. 

 

Desempenho Económico 

Em 2020, destaca-se a diminuição abrupta dos resultados, em relação aos resultados positivos que o 

INEM tem vindo a alcançar nos anos anteriores, em virtude do acréscimo de gastos ocasionados pelas 

entregas realizadas a favor do MS, anteriormente referidas. Assim, em 2020 o resultado líquido 

ste um decréscimo de 480% relativamente 

ao resultado alcançado em 2019.  

Ao expurgarmos o efeito destas transferências realizadas no âmbito do COVID-19, que no total 

ascenderam a  de 53% 

face ao período de 2019.  
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Gráfico 27. Evolução do Resultado Líquido 

 

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) de 2020 atingiu os 

-se uma evolução negativa de 377% face ao período homologo. Uma vez mais, 

este impacto significativo é decorrente pelo aumento dos gastos com transferências e subsídios 

concedidos.  

No que respeita à evolução do resultado operacional, onde são incluídos os gastos de depreciação 

e amortização, destaca-se uma diminuição de 23% dos montantes depreciados em 2020, 

comparativamente aos de 2019. 

Importa ainda relevar, a inexistência em 2020, de rendimento financeiros obtidos da aplicação de 

excedentes de tesouraria em Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC), pela taxa 

aplicada pelo IGCP ser de 0%. 

 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Resultado líquido/ Património líquido 12,9% 15,6% 10,9% 11,8% 17,2% 384,7%

Rendimentos totais/ Gastos totais 109,7% 111,0% 107,6% 109,0% 111,9% 72,1%

Impostos, taxas e contribuições/ Rendimentos totais 98,7% 99,3% 99,3% 96,9% 98,6% 96,1%

Transferências obtidas/ Rendimentos totais 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Transferências concedidas/ Gastos totais 41,8% 45,7% 47,8% 46,1% 46,6% 63,4%

Gastos com o pessoal/ Gastos totais 27,8% 29,0% 28,4% 29,3% 28,6% 19,9%

Amortizações e depreciações/ Gastos totais 4,9% 3,2% 2,9% 3,4% 3,5% 1,6%

Quadro 26. Evolução dos indicadores de desempenho 
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Pela análise adicional dos indicadores de desempenho, é possível concluir de forma resumida o 

seguinte: 

 A evolução negativa da rentabilidade do património líquido que ocorreu excecionalmente 

em 2020 decorreu, essencialmente, da disponibilização do saldo de gerência de anos 

anteriores para a realização de transferências para reforço financeiro do Ministério da 

Saúde, no âmbito da pandemia. 

 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 2020; 

 O INEM apresenta a maioria dos seus gastos com transferências correntes e de capital, 

sendo que em 2020 este indicador apresentou um acréscimo significativo, face a anos 

anteriores, devido às transferências realizadas no âmbito do Covid-19.  

 No que concerne aos gastos com pessoal, estes apresentaram uma tendência crescente no 

período em análise, embora o seu peso no total dos gastos tenha diminuído; 

 Pela análise dos impactos das depreciações/amortizações sobre os gastos totais apurados 

(1,6%), é possível verificar um decréscimo significativo face a 2019, justificado pelo 

aumento dos gastos totais, mas também pela diminuição do investimento que gerou 

depreciações no ano corrente, comparativamente ao anterior. 

 

Posição Financeira 

Neste ponto apresenta-se o efeito financeiro agregado das transações efetuadas a 31 de dezembro de 

2020, permitindo obter as respetivas conclusões ao nível da liquidez, da flexibilidade financeira e de 

cumprimento das obrigações do INEM. 

Pela análise dos indicadores financeiros obtidos, 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, a diminuição deste indicador relativamente ao 

ano anterior deve-se sobretudo à redução das disponibilidades por via da entrega de saldo de 

gerência e das transferências efetuadas.  

Pela análise do indicador de liquidez reduzida, face à liquidez geral, verifica-se que os inventários 

têm um reduzido impacto na situação de liquidez do INEM.  

No que concerne aos indicadores de endividamento e de solvabilidade, estes revelam o impacto 

desfavorável que a disponibilização dos saldos transitados, para reforço do MS, apresentou na 

capacidade do INEM em cobrir as suas dívidas com capitais próprios.  
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Relativamente à autonomia financeira, o INEM que até 2019 apresentava níveis satisfatórios, 

registou em 2020 um decréscimo significativo deste indicador devido à redução da 

representatividade de fundos próprios.  

 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquidez geral 805% 721% 502% 747% 297% 113% 

Liquidez imediata 86% 83% 91% 44% 260% 59% 

Liquidez reduzida 795% 713% 498% 742% 295% 111% 

Estrutura do endividamento 76% 78% 82% 91% 92% 91% 

Solvabilidade 646% 583% 376% 691% 203% 48% 

Endividamento 13% 15% 21% 13% 33% 68% 

Autonomia financeira 87% 85% 79% 87% 67% 32% 

Quadro 27. Evolução dos indicadores financeiros 
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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 é um instrumento de gestão indispensável que permite analisar as 

disponibilidades para novos recrutamentos, quer estes se realizem através de procedimentos 

concursais quer através das modalidades de mobilidade (interna na categoria e intercarreiras) ou 

ainda por cedências de interesse público. 

A elaboração do mapa de pessoal do INEM para 2020 teve em linha de conta os recursos humanos 

que se estimou ser necessário, atenta a prossecução das atribuições do Instituto bem como os 

objetivos a alcançar e os recursos financeiros envolvidos. 

De referir a importância da carreira de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), instituída 

pelo Decreto-Lei n.º 19/2016, de 15 de abril, que representam 73% do total do mapa de pessoal, e 

das funções que exercem na rede de emergência médica nacional, designadamente nos meios de 

emergência médica e nos CODU. 

De salientar que estes elementos são determinantes para a sobrevivência de vítimas pois, na maioria 

dos casos, são a primeira linha de atuação, sendo fundamental aumentar as qualificações e 

capacidades de intervenção destes elementos em situações de risco iminente de vida.  

O Mapa de Pessoal do INEM para 2020, previa 1.904 postos de trabalho, contando a 31 de 

dezembro de 2020 com apenas 1.380 trabalhadores(as) efetivos, o que representa um défice

de 28% (524 postos de trabalho vagos). 

Com a necessidade de definir planos de contingência nos CODU, no âmbito da situação pandémica do 

vírus SARS-CoV-2, por forma a garantir a máxima capacidade de resposta, e no âmbito das medidas 

excecionais e temporárias de resposta à pandemia disponibilizadas pelo governo, constituiu vínculos 

de emprego a termo resolutivo certo, pelo período de quatro meses com possibilidade de renovação, 

e a termo resolutivo incerto. Esta possibilidade de constituição de vínculos de emprego a termo 

resolutivo permitiu fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade no âmbito da 

pandemia da doença do Coronavírus-COVID-19. 

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, Enfermeiros 

e Médicos), alocados às Delegações Regionais. 
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Unidades Orgânicas Número % 

Serviços Centrais 155 11 

Delegações Regionais 1.267 89 

Quadro 28. Repartição dos trabalhadores entre Serviços Centrais e Delegações Regionais 

 

Categorias 
2016 2017 2018 2019 2020

Prev. Ocup. Prev. Ocup. Prev. Ocup. Prev. Ocup. Prev. Ocup.

Presidente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vogal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dirigente 1º Grau 7 
13 

7 5 7 4 7 4 7 4

Dirigente 2º Grau 15 15 11 15 11 15 11 15 12

Médico  Assistente Graduado 
Sénior 

24 7 24 
1 2 1 5 1 5 1

Médico  Assistente/ Assistente 
Graduado  

4 13 5 38 9 38 9

Enfermeiro 204 118 204 176 204 172 216 170 216 186 

Técnico Superior de Saúde 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0

Técnico Superior 
78 45 78 

41 52 39 72 42 87 51

Técnicos Superior - Psicólogo 17 16 16 24 18 24 17

Especialista em Informática 3 0 3 2 4 2 5 3 5 3

Técnico de Informática 9 7 9 6 9 6 10 7 10 6

Coordenador Técnico 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4

Assistentes Técnicos (back office) 75 60 
88 

59 88 56 108 60 98 62

Assistentes Técnicos 
(c/ funções no CODU) (1) 

306 31 27 25 17 34 18 34 13

Assistente/Encarregados 
Operacionais 

11 9 11 8 16 6 11 6 9 6

Coordenador Geral TEPH -- 1 4 4 4 4 4 4 4 4

Coordenador Operacional TEPH -- -- 7 8 8 8 23 7 23 23

TEPH (c/funções no CODU) -- 181 

1.264 

178 295 212 279 229 279 216 

TEPH (c/funções nos Meios) 970 803 727 920 737 1018 717 1018 756 

TEPH (back office) (2) -- -- 22 24 32 27 5 21 5

Auxiliares de Telecom. de 
Emergência (ATE) 

17 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Totais 1.727 1.281 1.721 1.302 1.710 1.334 1.904 1.317 1.904 1.380

(1) Assistentes Técnicos que não transitaram para a nova carreira TEPH. 

(2) Exercem funções em back office, por 

Quadro 29. Evolução do Mapa de Pessoal do INEM, por categoria 
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Aos 1.380 postos de trabalho ocupados a 31 de dezembro de 2020 acrescem mais 239 

médicos, 49 enfermeiros e 7 trabalhadores(as) equiparados a Assistentes Técnicos, com 

funções nos CODU em regime de prestação de serviços e a prestação de serviços do Fiscal único. 

Assim, consideram-se como efetivos a 31 de dezembro de 2020, 1.718 elementos.  

O mapa de pessoal do INEM tem vindo a ser devidamente estruturado com o objetivo de o adequar 

ao funcionamento da atividade. O Instituto tem igualmente procurado satisfazer a sua carência de 

recursos humanos de forma sustentada e sólida, quer para os profissionais, quer para a Instituição, 

assim como tem tido a preocupação com a redução dos custos com o trabalho extraordinário e com 

as prestações de serviços.  

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. 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. 

Ainda como forma de suprir a carência de recursos humanos, particularmente da carreira especial 

médica, o INEM tem recorrido a prestadores de serviço, para o Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes (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, colaboraram com o INEM em 

2020, 239 médicos e 49 enfermeiros. 

No ponto 2. Análise dos Resultados Alcançados da Parte III já foram analisadas com maior detalhe 

as causas para o défice nos Recursos Humanos. 

Em 2020, ingressaram (ou regressaram) ao INEM, 189 trabalhadores(as): 

 3 Dirigentes Intermédios; 

 1 Médicos; 

 23 Enfermeiros; 

 128 TEPH; 

 14 Técnicos Superiores; 

 4 Assistentes Técnicos; 

 15 Coordenadores Operacionais; 

 1 Assistente Operacional. 
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Em 2020, saíram do INEM, 125 trabalhadores(as): 

 2 Dirigentes Intermédio; 

 6 Enfermeiros; 

 98 TEPH; 

 8 Técnicos Superiores; 

 10 Assistentes Técnicos; 

 1 Técnico de Informático grau 1 nível 1. 

 

De salientar 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. 

Para combater o défice de recursos humanos, decorreram em 2020, os seguintes procedimentos 

concursais, por tipo de posto de trabalho executado e planeado, tendo sido concluídos parte deles. 

 

Carreira Serviço 
PT a 

concurso 
PT 

ocupados 
Observações

Enfermeiros: Aviso nº 11176/2019 de 08/07 DR 25 25 Concluído 2020 

Técnico Superior: Aviso (Extrato) nº 16220/2019 de 11/10 DGRH 7 7 Concluído 2020 

Técnico Superior: Aviso nº (Extrato) 16221/2019 de 11/10 DGF 3 3 Concluído 2020 

TEPH: Aviso (Extrato) nº 13633-C/2019 de 30/08 DR 125 125 Concluído 2020 

Técnico Superior: Aviso em DR nº 11057/2020 de 30/07 GJ 2 Deserto - 

Técnico Superior: Aviso em DR nº 10120/2020 de 7/07 GPCG 2 Deserto - 

Coordenador Operacional TEPH: Aviso em DR nº 8858/2020, de 9/06 DRC 3 3 - 

Coordenador Operacional TEPH: Aviso em DR nº 8859/2020, de 9/06 DRS 8 8 - 

Coordenador Operacional TEPH: Aviso em DR nº 8857/2020, de 9/06 DRN 5 5 - 

Assistente Técnico: Aviso em DR nº 19529/2020, de 27/11 

DEM  4 Transitou para 2021

DFEM 2 Transitou para 2021

GCA  1 Transitou para 2021

GPDRH 2 Transitou para 2021

GLO - Sede 2 Transitou para 2021

GLO - Norte 3 Transitou para 2021

GLO - Sul 
(Faro) 

1 Transitou para 2021

GJ  1 Transitou para 2021

GGI - Norte 1 Transitou para 2021

DRC 2 Transitou para 2021

DRS 7 Transitou para 2021

Técnico Superior: Aviso em DR nº 15220/2020 de 1/10 GCA 1 Transitou para 2021

Técnico Superior: Aviso em DR nº 19528/2020 de 27/11 GPDRH 2 Transitou para 2021

Técnico Superior: Aviso em DR nº 19527/2020 de 27/11 GGI 1 Transitou para 2021

Técnico Superior: Aviso em DR nº 19873/2020 de 9/12 GQ  2 Transitou para 2021

Técnico Superior: Aviso em DR nº 11058/2020 de 30/07 CAPIC 6 Transitou para 2021

Quadro 30. Distribuição dos procedimentos concursais 
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3. Recursos Logísticos  

Para cumprimento das suas obrigações no âmbito do SIEM, o INEM tem à sua disposição um conjunto 

diversificado de meios complementares entre si.  

As aeronaves do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM), as Viaturas Médicas de 

Emergência e Reanimação (VMER), as Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), as 

Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), os Motociclos de Emergência Médica (MEM), as 

Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades que são agentes de proteção civil e ou elementos 

do SIEM - Corpos de Bombeiros/Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) - (PEM: Postos de 

Emergência Médica e Postos Reserva), as Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico 

(TIP), as Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE). 

A 31 de dezembro de 2020 o INEM dispunha de uma frota de 671 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 671 meios, acresce o reforço sazonal, para fazer face à casuística, nomeadamente na Região do 

Algarve, que contou, em 2020, com nove PEM no período de Verão e que permitiram reforçar o 

dispositivo afeto ao SIEM nessas ocasiões. 

A frota global do INEM contava (a 31/12/2020) com 671 viaturas, incluindo: 

 Ambulâncias e veículos 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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Tipo de Meio de Emergência Médica 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Helicóptero de Emergência Médica (HEM) 5 5 4 4 4 4

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) 42 44 44 44 44 44 

Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) 40 40 39 39 40 41 

Ambulância de Emergência Médica (AEM) 54 56 56 56 56 56 

Motociclo de Emergência Médica (MEM) 8 8 8 9 9 9

Ambulância de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP) 4 4 4 4 4 4

Un. Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) 4 4 4 4 4 4

Ambulância de Socorro - Posto de Emergência Médica (PEM) 300 300 305 332 351 371 

Ambulância de Socorro - Posto Reserva (RES) 157 155 147 135 123 116 

Ambulância Não  37 40 42 30 23 22 

Total 651 656 653 657 658 671

Notas:  
O quadro não inclui reforços sazonais; 
A redução do número de Postos Reserva e NINEM deve-se ao facto de alguns destes meios passarem a PEM; 
NINEM, são Ambulâncias de Socorro 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 aumento do número de PEM em 2020 refere-se a meios que tendo assinado protocolo com o INEM em 2019, 
só iniciaram a sua atividade em 2020. 

Quadro 31. Evolução do número de meios de emergência médica disponíveis 

 

As 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 fica 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 memorando de entendimento entre INEM, a Liga dos 

Bombeiros Portugueses (LBP) e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 

 

 

 

 

 

 



PARTE VII | 3. RECURSOS LOGÍSTICOS

INEM 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 191 

 

Viaturas - Tipologia 
2018 2019 2020 

Viaturas % Viaturas % Viaturas %

Viatura Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) 102 14% 102 15% 101 16%

Ambulâncias Suporte Imediato de Vida (SIV) 59 8% 58 8% 70 11%

Ambulâncias de Suporte Básico de Vida (AEM 
e PEM) 

436 61% 404 59% 338 54%

Motociclos de Emergência Médica (MEM) 22 3% 21 3% 22 3%

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica 
de Emergência (UMIPE) 

4 1% 4 1% 4 1%

Ambulâncias de Transporte Inter-Hospitalar 
Pediátrico (TIP) 

8 1% 8 1% 10 2%

Viaturas Especiais  24 3% 25 4% 25 4%

Viaturas de Serviços Gerais 65 9% 62 9% 61 10%

TOTAL GERAL 720 100% 684 100% 631 100%

Nota: os valores do ano de 2019 foram atualizados 

Quadro 32. Evolução da Frota global do INEM 

 

O novo memorando de entendimento entre INEM, a LBP e a ANEPC, de julho de 2017, 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 previa a renovação das restantes ambulâncias até 2021, altura em que a frota 

de ambulâncias ficaria totalmente renovada.  

No entanto a situação pandémica obrigou à canalização de recursos financeiros significativos para 

áreas não previstas inicialmente no orçamento de 2020. Efetivamente, houve a necessidade absoluta 

e urgente de proceder à aquisição de um conjunto significativo de Equipamentos de Proteção 

Individual e equipamento médico no âmbito do SNS, tendo o INEM sido chamado a dar o seu 

contributo para este esforço coletivo e que visou possibilitar uma resposta adequada às necessidades 

em cuidados de saúde resultantes deste novo coronavírus SARS-CoV2.  

Este novo cenário originou, naturalmente, a necessidade da recalendarização dos investimentos 

previstos para ocorrer no ano em curso (2020). Esta situação fez com que o INEM tivesse de 

suspender, por impossibilidade orçamental, o investimento previsto em 2020 quer para abertura de 
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novos meios quer para renovação da frota, com as devidas consequências na programação para o ano 

de 2021.  

 

O memorando previa ainda, o reforço do SIEM com novos PEM em concelhos onde a densidade 

populacional, a casuística e os meios 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 61 novos protocolos PEM. Em 2020, pelas razões já referidas não 

foram constituídos novos PEM. 

 

No que respeita à aquisição de viaturas, cujos concursos foram tramitados via ESPAP para: 

 Foi iniciado e concluída o processo para aquisição de 7 (sete) Motociclos de Emergência 

Médica (MEM); 

 Foi iniciado o processo para aquisição de 21 Ambulâncias, tendo transitado para 2021;

 Foram adquiridas 2 (duas) Ambulâncias e 2 (duas) VMER no âmbito da resposta ao 

COVID-19, enquadradas no Decreto-Lei 10-A, na sua redação atual, que permitiu a 

agilização destes processos. 
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4. Recursos Tecnológicos 

Na área dos recursos tecnológicos, considera-se de extrema importância a dinâmica na gestão da 

informação, na exploração das ferramentas de comunicação, e na consequente evolução tecnológica.

O INEM tem procurado desenvolver uma estratégia para as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) alinhada com mecanismos de redução de custos, utilizando as TIC como fator 

potenciador da mudança de mentalidades numa perspetiva de implementação de um verdadeiro

simplex administrativo. 

Através do Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI), foram feitos investimentos 

para ampliação da capacidade 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 além das atividades regulares relacionadas com assistência técnica diária aos meios de 

emergência médica (incluindo os parceiros do SIEM), aos CODU (assistência técnica reativa e 

preventiva), aos(às) utilizadores(as) de BackOffice e ao apoio a eventos e a situações de exceção, 

foram implementados novas iniciativas fundamentais para o desempenho da atividade operacional 

e de apoio à gestão, onde se destaca: 

 Ao nível das Infraestruturas Centrais: 

o Conclusão dos trabalhos de capacitação inicial do Centro de Dados Alternativo 

do INEM, instalado na DRN, Porto; 

o Foram iniciados os trabalhos de remodelação e modernização dos datacenter ao 

nível de switching de Lisboa e Porto. 

 Ao nível das Infraestruturas Locais: 

o Conclusão do processo de substituição de equipamentos do tipo PC-Tablets e PC-

Portáteis afetos a todos os meios SIV, VMER, AEM e SHEM; 

o Mudança do Operador do serviço móvel terrestre. Foram substituídos 858 

cartões em todo o país (459 cartões de voz/telemóvel e 399 cartões de dados); 

o Levantamento, planeamento e distribuição de equipamentos portáteis e fixos 

para os trabalhadores(as) em teletrabalho, permanente ou temporário; 

o Reorganização do espaço dos postos de acionamento/atendimento dos CODU

com a colocação de novos monitores instalados em braços/suportes. Instalação 

de novas salas de CODU em Lisboa Porto e Coimbra de modo a manter os 

distanciamentos descritos como seguros pelos normativos da DGS. Instalação de 

teclados e ratos desinfetáveis em todos os postos CODU; 

o Reorganização do espaço e instalação de quatro novos postos na SSN de modo a 

responder as exigências determinadas pela situação pandémica. Instalação na

sala contigua (sala de reuniões) de cinco postos de trabalho de apoio a SSN que 

serviram para Linha de Apoio Medico (LAM); 
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o Instalação de dois postos de atendimentos nas delegações de Lisboa, Porto e 

Coimbra para médicos de saúde pública efetuarem o apoio aos seus colegas nos 

centros de saúde; 

o Concluídos os trabalhos de instalação de access points wireless aumentando a 

cobertura de rede sem fios nos edifícios do INEM. 

 Ao nível dos Sistemas e Aplicações Operacionais: 

o Upgrade do gravador de chamadas, com instalação de uma solução integrada 

de Contact Centre que permite o sistema de captura, indexação e recuperação de 

voz, com funcionalidades que permitem pesquisar e reproduzir facilmente as 

interações capturadas e todos os dados digitais, independente de onde foram 

gravados, sendo os mesmos apresentados de uma foram simples em tabela; 

o Implementação de nova metodologia de trabalho nos CODU com a criação do 

CODU Virtual; 

o Implementação de uma solução (MDM) para controlo das aplicações a 

disponibilizar nos dispositivos móveis das VMER, AEM e SIV; 

o Desenvolvimento e implementação da plataforma de gestão iPSAT-Portal de 

Serviços de Assistência Técnica para as Unidades Apoio e Logística do INEM -

GSTI, GGI e GLO, disponibilizando um Catálogo de Serviços, onde os 

colaboradores poderão reportar problemas e/ou avarias ou mesmo solicitar 

pedidos relacionados com equipamentos e aplicações informáticas, registar 

pedidos e avarias no âmbito das instalações/edifícios e no âmbito operacional da 

Logística; 

o Desenho do modelo de classificação NEWS e implementação da primeira 

versão/projeto piloto do iTEAMS (antigo ICARE). 

 Ao nível das Infraestruturas Rádios SIRESP: 

o Reprogramação dos equipamentos rádios SIRESP com sistema de geolocalização

e integração da sua posição no sistema de informação do SIADEM; 

o Continuação dos trabalhos de substituição dos rádios móveis por rádios 

portáteis nos novos PEM, por forma a permitir uma comunicação mais eficaz 

entre os CODU e os meios de emergência médica nos locais da ocorrência 

 Ao nível das Infraestruturas e Partilha de Serviços 

o Disponibilização da plataforma Power BI com dashboard operacionais e de 

gestão para monitorização das atividades e indicadores de gestão, 

nomeadamente relacionados com a atividade operacional e atividades de apoio 

à gestão. 

o Serviços de autenticação nos equipamentos multifuncionais HP, com a 

abrangência total em todo o INEM, foi implementado o processo de configuração 

de impressoras de rede com códigos pessoais para utilização e autorização de 

impressão  um requisito transcrito na Resolução do Conselho de Ministro n.º 

51/2017. 
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o Gestão de Printing (impressões) e Reporte - Desenvolvimento de Reporte 

Executivo com os seguintes indicadores de processo: 

 Contagens por tipo de tarefa: impressão, cópia e scan. 

 Valorização do custo associado às tarefas. 

 Cálculo da pegada ambiental associada às tarefas de impressão e cópia

 Poupança pelo número de páginas não impressas. 

 Contagens por centro de custo e agregação por Unidades Orgânicas / 

Delegações Regionais. 

 Ao nível das Normas ISO  

o Processo dos Sistemas e Tecnologias de Informação: Desenho do processo de 

sistemas e tecnologias de informação no âmbito do sistema da qualidade- norma 

ISO 9001, submetido para análise e aprovação; 

o Políticas de Segurança da Informação: Elaboração de duas políticas de 

segurança da informação no âmbito do projeto de implementação da norma ISO 

27001 (SGSI.PL.13.02-0.4 Utilização/Política/Correio/Eletrónico e SGSI.PL.08.2-

0.5Politica/Classificação/Manuseamento da Informação). 

 

 Ao nível da Contratualização de Serviços 

o Comunicações de Dados - Realização de novos contratos de comunicações de 

dados  VPN e de comunicações moveis  SMT. 

o Contrato Microsoft - Renovação do contrato Office 365 e do licenciamento de 

produtos Microsoft para a gestão do sistema e segurança de informação. 

o Aplicação SIADEM - Renovação do licenciamento das aplicações do SIADEM. 

o Contrato Fortinet - Renovação do contrato Fortinet do licenciamento de 

produtos de segurança e da rede de comunicações informática para a gestão do 

sistema de segurança da informação. 
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Parte VIII 

 

Avaliação da satisfação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O desempenho positivo da Instituição pode ser corroborado pela relação entre o 

INEM e os(as) utentes, avaliada pelos resultados apurados através dos inquéritos 

destinados a conhecer a satisfação das vítimas de doença súbita socorridas pelos 

profissionais do INEM, pela opinião por parte dos parceiros do SIEM sobre os 

serviços prestado pelo INEM e ainda pelo nível de satisfação dos(as) 

trabalhadores(as) perante a Instituição. 

De referir desde já, que a satisfação global dos(as) utentes com o serviço prestado 

pelo Instituto situa-se em valores na ordem dos 97%, resultados que podem 

considerar-se excelentes. 
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1. Satisfação dos(as) Utentes 

A relação entre o INEM e os(as) utentes encontra-se patente nos resultados apurados através dos 

inquéritos/questionários de satisfação, bem como na comunicação, em várias vertentes, que foi 

utilizada no sentido de fazer chegar, de forma célere e abrangente, a máxima informação possível à 

população em geral, ensinando-a a atuar e capacitando-a para uma autogestão eficaz da sua saúde. 

Estes questionários destinaram-se a conhecer a satisfação dos(as) utentes e a proceder à sua 

monitorização em relação à atividade do INEM.  

O resultado apurado através dos questionários de satisfação realizados ao longo do ano de 2020 foi 

excelente, apresentando uma satisfação global com o serviço prestado pelo INEM na ordem dos 

97%, mantendo o nível de anos anteriores. 

Contabilizou-se para este resultado final, as situações de Excelente, Muito Satisfeito e Satisfeito, 

Grau de satisfação global com o serviço prestado pelo INEM  

Estes resultados foram divulgados, anualmente na página da internet do INEM e semestralmente no 

Portal da Transparência do SNS. 

No Quadro seguinte apresenta-se o detalhe do resultado dos Questionários de Satisfação dos(as)

utentes, realizados em 2020. 

 

Item Excelente 
Muito. 

Satisfeito 
Satisfeito Insatisfeito 

Muito 
insatisfeito 

Não sabe 
/ Não se 

aplica 
Total

Atenção e disponibilidade 
demonstradas pelo operador que 
atendeu a chamada 

53% 29% 6,0% 4% 2% 6,0% 100% 

Competência e profissionalismo 
do operador que atendeu a 
chamada 

55% 29% 6,0% 3% 2% 5,0% 100% 

Desempenho global do operador 
que atendeu a chamada 

57% 28% 6% 3% 1% 5% 100% 

Competência e profissionalismo 
da equipa que assistiu 

54% 31% 8% 3% 1% 3% 100% 

Desempenho global da equipa 
que assistiu 

55% 29% 9% 3% 1% 3% 100% 

Simpatia, disponibilidade e 
respeito pelos direitos da pessoa 
assistida 

53% 29% 6% 6% 1% 5% 100% 

Grau de satisfação global com o 
serviço prestado pelo INEM 

55% 34% 8% 1% 0% 2% 100% 

Quadro 33. Resultado dos questionários de satisfação dos(as) utentes 2020 
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2. Satisfação dos Parceiros do SIEM 

Considerando que todos os parceiros do SIEM nomeadamente as unidas de saúde e agentes da 

proteção civil, com maior relevância para os corpos de bombeiros que, todos os dias contribuem para 

o cumprimento da Missão do INEM, assim como todas os organismos que colaboram nas atividades 

de suporte da Instituição, e de forma a tornar a componente de autoavaliação da Instituição mais 

colaborativa, assim como promover a melhoria continua do serviço prestado, o INEM solicitou a 

participação de todos, através do preenchimento de um questionário de satisfação. 

Após análise dos resultados, cujos temas se centraram na acessibilidade, imagem geral do INEM, 

envolvimento e participação e ainda, produtos e serviços, com detalhe apresentado no Quadro 35,

considera-se bastante positivo o grau global de satisfação. Não obstante existir necessidade de 

melhorar o envolvimento e participação, no global, a satisfação situou-se nos 71% com destaque para 

imagem do INEM cujo resultado de satisfação foi de 80%. A utilização desta ferramenta permitiu 

identificar as áreas de atuação com vista à melhoria da satisfação dos parceiros, nomeadamente, 

conforme referido, ao nível do envolvimento e participação. 

Contabilizou-se para este resultado, a média das situações de excelente, muito satisfeito e satisfeito, 

relativamente aos itens apresentados. 

 

Item Excelente 
Muito 

satisfeito 
Satisfeito Insatisfeito 

Muito 
insatisfeito 

Não sabe / 
Não se aplica 

Total 

Acessibilidade 6% 20% 43% 14% 8% 9% 100%

Imagem geral do INEM 9% 22% 48% 12% 3% 4% 100%

Envolvimento e 
participação 

7% 16% 34% 15% 12% 16% 100%

Produtos e Serviços 6% 21% 52% 10% 7% 2% 100%

Quadro 34. Resultado dos questionários de satisfação dos parceiros do SIEM 
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3. Satisfação dos(as) Trabalhadores(as) do INEM 

A evolução da satisfação dos(as) trabalhadores(as) é uma prática corrente do INEM. É neste sentido 

que são realizados questionários para apurar o grau de satisfação perante o serviço prestado pelo 

INEM, de forma a contribuir para o cumprimento dos seus objetivos e a melhorar os aspetos que se 

revele ser necessário.  

Em 2020, foram tidas em conta questões relacionadas com a conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal, dado que esta temática assume um papel fundamental na gestão de recursos 

humanos e, consequentemente, no seu nível de satisfação. O INEM tem vindo a rever as suas 

estratégias, políticas, práticas e processos no seguimento da implementação da Norma Portuguesa 

4552 (Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal) e de acordo com 

os princípios e valores da igualdade e não-discriminação, conciliação, responsabilização, 

transparência, conduta ética e respeito.  

Deste modo, o questionário de satisfação dos trabalhadores do INEM, contou com questões de 

carácter pessoal e profissional, mas também com questões relacionadas com a temática de igualdade 

de género, não discriminação e conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, no sentido de 

comparar as expetativas dos profissionais com o que na realidade consideram acontecer no INEM.  

Foram abordadas as seguintes dimensões tendo os resultados sido analisados com recurso a uma 

escala de satisfação tipo Likert: 

 Caracterização dos(as) profissionais; 

 Satisfação com o desempenho dos serviços; 

 Satisfação com a situação profissional; 

 Satisfação com a igualdade de género e não-discriminação; 

 Satisfação com a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

 

Foram recolhidas e validadas 396 respostas, dos quais 164 não avaliaram a dimensão que incide 

sobre o desempenho dos serviços. Na avaliação com o desempenho dos serviços, observam-se taxas 

respondentes não conhecerem a atividade de todas as Unidades Orgânicas ou não interagirem com 

as mesmas.  

A analise dos resultados do questionário irá permitir o INEM adotar medidas de mitigação de níveis 

de satisfação mais baixos que os expetáveis e pode ser consultado detalhadamente no Relatório de 

Satisfação e Comunicação Organizacional anexo ao presente relatório.  
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Satisfação dos Colaboradores 

Organismo A opinião dos colaboradores é auscultada através de 
inquéritos ou outros instrumentos de medição do grau de 
satisfação: 

Inquéritos aos 
Colaboradores 

1. Taxas de Respostas (%) 

29% da população do 
INEM correspondendo a 396 
questionários, dos quais foram 
considerados válidos 232 (59%), uma 
vez que os restantes 164 (41%) 
questionários não foram finalizados. 

2. Classificação 
Obtida 

Igual ou Superior a bom, 
pelo menos 70% 
respostas >= bom, 
média >4 

Ver quadro abaixo 

Igual ou Superior a 
Satisfaz pelo menos 70% 
respostas >= satisfaz, 
média >3,5 

Ver quadro abaixo 

Inferior a Satisfaz, média 
3,5 

- 

3. Evolução do Grau 
Satisfação dos 
Colaboradores em 
Relação ao Ano 
Transato 

Sim. Quais? 

Não é possível apurar a evolução do 
grau de satisfação em relação ao ano 
transato considerando a alteração da 
metodologia aplicada.  

4. Realização de 
Outros Tipos de 
Avaliação 

Não Não  

 

A audição com vista ao apuramento do nível de satisfação dos(as) trabalhadores(as), foi realizada 

considerando quatro dimensões distintas. Assim, e de modo a clarificar o nível de satisfação dos 

trabalhadores do INEM, apresenta-se os quadros seguintes referente à satisfação face ao 

desempenho global dos serviços, da satisfação global face à situação profissional, da conciliação entre 

a vida profissional, familiar e pessoal e o nível de satisfação face à igualdade de género e não 

discriminação. 

 

Satisfação dos(as) 
trabalhadores(as) 

Muito. 
Satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito 
Muito 

insatisfeito 

Não sabe 
/ Não 

responde 
Total

Satisfação com o desempenho 
dos serviços 

11% 29% 14% 14% 34% 100%

Satisfação com a situação 
profissional 

19% 35% 25% 20% 1% 100%

Satisfação com a conciliação 
entre a vida profissional, 
familiar e pessoal 

12% 31% 23% 23% 11% 100%

Quadro 35. Resultado dos questionários de satisfação dos(as) trabalhadores(as) 
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Igualdade de Género e Não-discriminação Sim Não

Na sua opinião existem situações de desigualdade de género e discriminação no 
INEM? 31% 69% 

O INEM tem medidas que especificamente encorajam a participação equilibrada das 
mulheres e homens 

60% 40% 

Considera importante a existência de um plano de igualdade de género e não 
discriminação? 

81% 19&

Considera que o contributo dos trabalhadores, promovendo a participação, para 
melhoria do planeamento desta temática é importante? 

93% 7%

Quadro 36. Resultado dos questionários de satisfação sobre Igualdade de Género e Não-

discriminação 
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De modo a contribuir para a garantia do desempenho eficiente, são realizadas 

auditorias internas através do Gabinete de Qualidade, e outras Unidades Orgânicas 

do INEM, bem como através do Fiscal Único que, em conjunto, promovem o sistema 

de controlo interno da Instituição. 
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1. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

O INEM não dispõe de uma estrutura orgânica interna com funções ou atribuições equiparáveis a um 

serviço de auditoria interna que assegure o sistema de controlo interno. 

No entanto, de modo a contribuir para a garantia do desempenho eficiente, são realizadas auditorias 

internas através do Gabinete de Qualidade, e outras Unidades Orgânicas do INEM, bem como através 

do Fiscal Único que, em conjunto, promovem esse controlo. Por outro lado, o INEM considera que a 

avaliação anual das medidas identificadas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, contribui para a implementação de um Sistema de Controlo Interno. 

Dando cumprimento às orientações expressas pelo Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador de 

Avaliação do Serviços (GT CCAS), no Anexo A do Documento Técnico n.º 1/2010, apresenta-se no 

Quadro seguinte a avaliação sobre o Sistema de Controlo Interno. 

 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N N/A 

1  Ambiente de controlo 

1.1 Estão claramente definidas as 
especificações técnicas do sistema de controlo 
interno? 

X 
 

Com a alteração de estatutos que está prevista, 
será tida em conta a criação de uma estrutura 
que tenha como atribuições o controlo interno. 

1.2 É efetuada internamente uma verificação 
efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa 
gestão? 

X 
 

Realizada pelo Fiscal Único e pelas UO do INEM 
designadamente GPCG, GQ, DGF. 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e 
auditoria possuem a habilitação necessária 
para o exercício da função? 

X 
 

Possuem competências necessárias e suficientes 
para o desempenho desta atividade. 

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e 
de integridade que regem o serviço (ex. 
códigos de ética e de conduta, carta do utente, 
princípios de bom governo)? 

X 
 

  
de acolhimento do 
direitos e dever
confidencialidade dos dados. 
Ainda que estejam definidos os valores éticos e 
de integridade que regem o serviço nos referidos 
documentos, todos eles carecem de 
revisão/melhoria. Estando em elaboração o 

 

1.5 Existe uma política de formação do pessoal 
que garanta a adequação do mesmo às funções 
e complexidade das tarefas? 

X 
 

Consubstanciada no levantamento de 
necessidades que se materializa nos Planos de 
Formação (em Emergência Médica e Formação 
contínua de Carácter Geral). Com o objetivo de 
melhorar esta área foi elaborado e aprovado pelo 

 

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos 
contactos regulares entre a direção e os 
dirigentes das unidades orgânicas? 

X 
 

Através de reuniões mensais entre o CD, 
Dirigentes Intermédios e Responsáveis de 
Unidades. 

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e 
controlo externo? X 

 
Auditorias Externas pela IGF, IGAS e pela equipa 
auditora do ROC. 
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2  Estrutura organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida 
obedece às regras definidas legalmente? X 

 
Expressa na Lei orgânica e Estatutos do INEM, 
ainda que estes diplomas careçam de revisão.

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do 
serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 
3? 

X 
 

SIADAP 2  100% 
SIADAP 3 - 72% processos concluídos. 28% em 
curso. 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do 
serviço que frequentaram pelo menos uma 
ação de formação? X 

 
9% (considerando apenas a formação contínua 
de caracter geral). 

3  Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos 
internos? 

X 
 

Manuais de procedimentos da atividade 
operacional e de algumas áreas administrativos, 
nomeadamente recursos humanos. gestão 
financeira e contratação pública 
Existem igualmente o Manual de Gestão no 
âmbito da Qualidade. 

3.2 A competência para autorização da despesa 
está claramente definida e formalizada? X 

 
Sim, através da competência própria ou por 
delegação de competências 

3.3 É elaborado anualmente um plano de 
compras? X 

 
Aquando do planeamento para elaboração do 
orçamento anual 

3.4 Está implementado um sistema de rotação 
de funções entre trabalhadores? 

X 
 

Face à carência de RH, nem sempre é possível um 
sistema de rotação de funções entre 
trabalhadores. No entanto, as UO procuram 
definir/implementar (sempre que possível) a 
distribuição de funções e a rotatividade 
periódica dessa distribuição. 

3.5 As responsabilidades funcionais pelas 
diferentes tarefas, conferências e controlos 
estão claramente definidas e formalizadas? X 

 

Sim e explicitadas nos circuitos de comunicação. 
bem como em documentos internos acessíveis 
nas pastas de rede de ca UO, para consulta dos 
profissionais.  

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, 
centros de responsabilidade por cada etapa e 
dos padrões de qualidade mínimos? 

X 
 

Fluxos dos processos de certificação ISO. mapas 
de Processos com cadeia de valor de cada 
Unidade Orgânica.  

3.7 Os circuitos dos documentos estão 
claramente definidos de forma a evitar 
redundâncias? 

X 
 

Aplicação SGP (Sistema de Gestão de Processos). 
Em processo de melhoria dos circuitos 
implementados. 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas? X 

 
Plano para o triénio 2020 / 2022 

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas é executado e monitorizado? X 

 
Anualmente 

4  Fiabilidade dos sistemas de informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte 
ao processamento de dados, nomeadamente, 
nas áreas de contabilidade, gestão documental 
e tesouraria? 

 

Navision (ferramenta de suporte a toda a 
atividade de gestão financeira, orçamental e 
contabilística do INEM), SGP (Sistema de Gestão 
de Processos) e Portal SIEM (aplicação para 
processamento dos pagamentos aos parceiros).

4.2 As diferentes aplicações estão integradas 
permitindo o cruzamento de informação? X 

 
Com necessidade de melhorias. 

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que 
garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade 
dos outputs dos sistemas? 

X 
 

São as várias UO do INEM e o GPCG 
(consumidoras de informação) que verificam a 
oportunidade e a utilidade dos outputs dos SI.
O GPCG dispõe de mecanismos para aferir da 
fiabilidade e validade dos dados. 

4.4 A informação extraída dos sistemas de 
informação é utilizada nos processos de 
decisão? 

X 
 

O GPCG do INEM utiliza a informação para 
processos de decisão do CD  
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4.5 Estão instituídos requisitos de segurança 
para o acesso de terceiros a informação ou 
ativos do serviço? 

X 
 

O INEM tem implementada a política de proteção 
de dados pessoais dos utentes, bem como a 
política interna de segurança da informação.  
No entanto, face ao Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD, o INEM está a 
proceder ao levantamento da natureza dos 
processos em que estejam em causa a recolha a 
armazenamento de dados pessoais junto de 
todas as Unidades Orgânicas. 

4.6 A informação dos computadores de rede 
está devidamente salvaguardada (existência 
de backups)?  

X 
 

Existem Backups.  
No entanto, dada a criticidade deste assunto, este 
processo está a ser reavaliado. 

4.7 A segurança na troca de informações e 
software está garantida?  X 

 
Existem protocolos e encriptação de dados em 
fase de implementação. 

Quadro 37. Avaliação sobre o Sistema de Controlo Interno 2020 
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Medidas para reforço positivo do 

desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano de 2020, foi implementado um conjunto de medidas conducentes ao 

reforço positivo do desempenho do INEM, quer no âmbito do COVID-19, quer na 

demais atividade do INEM. 

Estas medidas tiveram em vista uma melhoria sustentada do desempenho, sendo o 

seu acompanhamento suportado em plano de ação de melhoria. 
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1. Medidas para Reforço Positivo do Desempenho 

Recordando que o ano de 2020 foi um ano atípico, em que a pandemia por COVID-19 condicionou a 

necessidade de novas respostas, algumas das medidas de reforço positivo centraram-se na resposta 

à pandemia. 

Ainda assim, foi possível desenvolver outras iniciativas que conduziram ao reforço positivo do 

desempenho da instituição assim como para a continuidade de um serviço público assente num 

processo de melhoria contínua. Importa, no entanto, referir que nem todas estas iniciativas são, 

naturalmente de impacto imediato. 

 

Apresentam-se de seguida as medidas adotadas conducentes ao reforço positivo do 

desempenho da atividade do Instituto. 

 Desde logo identificar a revisão do Plano Estratégico do INEM para o triénio 

2020/2022, que resultou de uma análise participativa e com aplicação de várias 

ferramentas reconhecidas (Análise SWOT, PEST, de stakeholders), que contribuíram 

para responder eficazmente aos novos desafios que a pandemia da Covid-19 envolve. 

 

No âmbito da pandemia por COVID-19: 

 Implementação do Plano de Contingência do INEM: para identificar e descrever os 

procedimentos alternativos, estruturais e não estruturais, controlar rapidamente as 

disrupções, de origem natural ou tecnológica e repor os processos vitais da 

Organização. 

 Atendimento e triagem das chamadas de emergência: No início de março foi criado 

na aplicação de triagem telefónica utilizada nos CODU um novo fluxo de triagem para 

gestão das situações relacionadas com a COVID-19. Foram realizados igualmente 

ajustamentos a outros fluxos de tri

transferência da chamada para Linha SNS 24, em detrimento do envio de ambulâncias, 

exceto quando reportados sinais de gravidade. Foi ainda possível reforçar a equipa de 

médicos dos CODU e criar postos de atendimento virtuais que contribuíram muito 

positivamente para a manutenção do nível de atendimento das chamadas. 

 Transporte de doentes suspeitos de COVID-19: Inicialmente foram implementadas 

duas Equipas de Transporte Especializado para transporte de casos suspeitos validados 

de COVID-19. Face ao crescente volume de transporte de doentes suspeitos, estas

equipas esgotaram a sua capacidade, tendo sido utilizados outros meios do INEM 

(pertencentes ao dispositivo habitual do SIEM) para prestar este serviço. 

 Transporte inter-hospitalar (de doente crítico): face a crescente necessidade de 

transporte de doentes em situação mais critica (nomeadamente, dificuldade 

respiratória acentuada com necessidade de apoio mais diferenciado, doentes 
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ventilados, doentes em cuidados intensivos), foi aumentada a capacidade no INEM para 

esta atividade. 

 Equipas de colheita INEM: Foram implementadas equipas de colheita, com 

enfermeiros do INEM com formação ministrada pelo INSA, para realizar as colheitas de 

material biológico de casos suspeitos de COVID-19. Foi ainda criada uma equipa 

específica para realizar colheitas em altas individualidades. 

 Instalação de Unidades de Campanha instaladas: Centro Hospitalar de São João, EPE 

- Hospital de São João, Porto; Hospital Dona Estefânia, Lisboa; Ovar, utilizando Arena 

Dolce Vita. Referir também a cedência de três ventiladores de Cuidados Intensivos ao 

Hospital de São João 

 Na área dos recursos humanos: Foi possível a contratação a termo certo de recursos 

humanos - realizadas ao abrigo da legislação publicada no âmbito do Estado de 

Emergência, pelo período de quatro meses, renovados por iguais períodos, tendo sido 

ainda possível a implementação da mobilidade de teletrabalho  

 Situação epidemiologia dos profissionais: Desde o início da situação epidemiológica 

de COVID-19, foi realizada uma avaliação/monitorização numa base diária, a nível 

nacional, sendo cumpridos todos os procedimentos associados a esta situação. 

 Acompanhamento psicológico e social: Atividade prestada aos profissionais do INEM 

por parte do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC). 

 Verificação de temperaturas realizadas por Equipas INEM nos Aeroportos: O 

INEM mobilizou equipas de Enfermeiros e/ou Técnico de Emergência Pré-Hospitalar 

(TEPH), para os Aeroportos do Porto, Lisboa e Faro, em articulação com bombeiros do 

aeroporto, para confirmação de temperatura em passageiros identificados por 

detetores automáticos (infravermelhos) instalados nessas infraestruturas  

 Verificação de temperaturas realizadas por Equipas INEM aos passageiros que 

desembarcam em Terminais de Cruzeiros: O INEM mobilizou equipas de 

Enfermeiros e/ou Técnico de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), para os Terminais 

dos Cruzeiros, para confirmação de temperatura em passageiro 

 Outras Atividades: Ativação da Sala de Situação Nacional do INEM, no formato 24/7; 

Briefings Diários com entidades externas e com os serviços do INEM. 

 

Referir por último que foram doados por várias entidades, entre outros, diversos equipamentos, 

eletrodomésticos e alimentação, destinado ao Hospital de Campanha do INEM, Ambulâncias de 

Emergência Médica e Centros de Orientação de Doentes Urgentes. 

 

No âmbito da atividade corrente do INEM: 

 O reforço na região do algarve: ainda que a reabertura oficial de uma nova Delegação 

Regional na região do Algarve, implique a criação de mais uma Unidade Orgânica 
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(serviço desconcentrado) e, que, para tal, será necessário proceder a uma alteração da 

Lei Orgânica e dos Estatutos do INEM, esta região tem contado com um reforço da 

capacidade de intervenção no CODU, através do aumento do número de operadores nos 

postos de acionamento e a reativação dos postos de atendimento. Têm ainda sido 

possível o reforço do número de turnos com Médico regulador presente em sala assim 

como de Psicólogos. 

 Aquisição de viaturas de emergência médica: foi concluído o procedimento de 

aquisição centralizada para aquisição de MEM, iniciada a aquisição para AEM. Foi ainda 

possível no âmbito do COVID e da agilização de processo, a aquisição de duas VMER e 

duas AEM. 

 Reforços sazonais: implementação do reforço de meios de Emergência Médica, nas

épocas de verão e natal/fim de ano; Reforço do dispositivo de emergência médica de 

apoio aos incêndios florestais. 

 Parcerias formalizadas para colaboração/cooperação a nível nacional: parcerias 

com faculdades para estágios formativos integrados em licenciaturas e mestrados; 

Protocolos para utilização de instalações como base de meios de emergência do INEM.

Estabelecimento de novas parcerias, no âmbito da promoção, conforto e bem-estar 

dos(as) trabalhadores(as)do INEM. 

 Cooperação internacional, em apoio ao desenvolvimento no domínio da emergência 

médica, mediante o estabelecimento de parcerias de natureza bilateral ou multilateral 

no domínio da saúde, onde se destaca a realização de missões de diagnóstico e

respetivos planos de ação elaborados e apresentados às respetivas entidades para 

aprovação, com especial relevo para a cooperação com: com: São Tomé e Príncipe, 

Nações Unidas e União Europeia. De destacar ainda a cooperação Luso-Espanhola.

 Acionamento do módulo de emergência médica (Pt EMT) do INEM - certificado pela 

OMS - em missões humanitárias de resposta a acidentes graves e catástrofes em 

cenários nacionais e internacionais. 

 Implementação de projeto iTEAMS (registo clínico eletrónico) que assenta no 

princípio da interoperabilidade, otimizando e aproximando todos os stakeholders deste 

processo, criando uma verdadeira rede integrada de resposta de emergência médica ao 

cidadão, envolvendo todas as outras entidades, nomeadamente unidades hospitalares,

que irão passar a contar com a informação em real time sobre todos os doentes que se 

encontram a caminho do seu Serviço de Urgência, com um alerta específico para o 

doente crítico (contendo informação clínica).  

 Desenvolvimento de resposta ao Cidadão Surdo: um intérprete de Língua Gestual 

Portuguesa (LGP) fará a mediação entre o profissional de saúde do INEM e o utente 

surdo. O iTEAMS (aplicação informática para registo clínico das vítimas) passou a 

integrar uma funcionalidade que permite aos profissionais do INEM o recurso a um 

intérprete de LGP em caso de necessidade de comunicar com a pessoa surda. 

 Reforço financeiro para dar resposta à pandemia por COVID-19. 
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 O INEM apresentou à tutela a proposta de lei para programação de equipamentos e 

infraestestruturas. com o objetivo de assegurar duradouramente um modelo de 

investimento planeado para o INEM. 

 O desenvolvimento de esforços para dotar o Instituto dos recursos humanos

necessários ao desenvolvimento da sua atividade através da abertura de vários 

procedimentos concursais, destacando-se o recrutamento de novos TEPH; 

 A manutenção do nível BOM, do Programa de Acreditação CODU/Meios. 

 A execução das candidaturas a financiamento para desenvolvimento de projetos 

estratégicos para o INEM, com vista à melhoria dos sistemas de apoio à atividade 

operacional. 

 A apresentação de várias candidaturas a prémios que corroboram o bom desempenho 

da Instituição. 

 Desenvolvimento de medidas para o Programa SIMPLEX+ Saúde. 

 O INEM apresentou à coordenadora nacional da Rede Nacional de Cuidados Integrados, 

no Ministério da Saúde, o projeto da Via Verde Hospitalização Domiciliária.  Esta 

iniciativa é uma alternativa ao internamento convencional, que proporciona assistência 

clínica de modo contínuo e coordenado aos doentes que, requerendo admissão 

hospitalar, cumprem também uma série de critérios clínicos, sociais e geográficos que 

permitem o internamento no domicílio sob a vigilância da HD, sempre de acordo com a 

vontade do doente e da sua família 

 Operacionalização de dispositivos de emergência médica, no âmbito de Proteção à 

Saúde de Altas Individualidades e apoio às Forças e Serviços de Segurança em 

operações policiais de risco. 

 A manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, com especial 

destaque para a extensão do âmbito da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) pela Norma ISO 9001 e a certificação do Sistema de Gestão Ambiental e de 

Segurança e Saúde no Trabalho pelas Normas ISO 14001 e 45001 e da Formação 

Profissional enriquecida por tecnologia pela Norma NP 4512,concretizando um 

projeto que foi iniciado em 2019 e que tornou o INEM na primeira e única entidade do 

MS com um sistema de gestão integrado certificado por entidade externa 

 Continuação do alargamento da rede de DAE: que traduz uma melhoria da taxa de 

sobrevivência de pessoas que sofrem de morte súbita cardíaca, dando continuidade à 

expansão do Programa Nacional da desfibrilhação automática externa (DAE) no 

universo dos meios INEM e em Espaços Públicos e onde a aposta na formação tem 

demonstrado melhorar a capacidade de resposta do sistema e a probabilidade teórica 

de sobrevivência. 

 Acreditação de entidades para formação em emergência médica: Analisadas várias 

candidaturas de entidades que solicitaram acreditação para proporcionar formação em 

emergência médica. 
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 Divulgação de atividades: Disponibilização de um conjunto de indicadores da 

Nacional de Estatística (INE). 

 Otimização da geração dos relatórios, com recursos a ferramentas digitais, com 

destaque para plataforma Business Intelligence Processing com Dashboards em 

Power BI, para monitorização de toda a atividade desenvolvida nos CODU. 
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Analisados alguns dos Sistemas de Emergência de vários países e tendo em 

consideração os padrões recomen

do Grupo de Trabalho de Trauma e Competência em Emergência Médica da Ordem 

dos Médicos, podemos concluir que os tempos de resposta às ocorrências estão em 

linha com os resultados obtidos noutros sistemas de emergência médica de países 

como Espanha e Reino Unido. 
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1. Comparação de Desempenho no Plano Nacional e Internacional 

A sinalização das emergências médicas é, em regra, efetuado através do número europeu de 

emergência 112. No entanto, apesar do número 112 ser reconhecido na Europa como número de 

emergência, subsistem outros, em alguns países europeus. 

Analisados alguns dos Sistemas de Emergência de vários países e face às pesquisas efetuadas e, 

saliente-se, às inform , Escócia, República da 

Irlanda. Importa nesta análise ter em linha de conta a extensão territorial bem como a população, 

conforme se apresenta no Quadro 37. 

 

País Área (Km2) População (Em milhões) População por Km2 

Portugal 92 212 10,32 112 

Escócia 78 772 5,3 64 

Espanha 505 990 46,56 92 

Inglaterra 130395 55,6 307 

Republica da Irlanda 70 273 4,77 68 

Quadro 38. Área e população dos países 

 

O sistema de classificação das ocorrências não difere, por regra, entre Portugal e os restantes países, 

sendo distinguidas as ocorrências de perigo imediato de vida das restantes que, ainda que 

classificadas como graves, não são consideradas perigo imediato de vida. 

No Quadro seguinte apresentam-se os rácios do número de chamadas de emergência atendidas, por 

100.000 habitantes, para os diferentes países. 

Com a exceção da República da Irlanda, os restantes países apresentam valores semelhantes entre 

eles, sendo que Portugal apresenta um rácio muito aproximado a Inglaterra. 

 

País Chamadas de emergência dia / 
100.000 habitantes (no continente) 

Portugal 38 

Escócia 59 

Espanha  24 

Inglaterra 43 

Republica da Irlanda  17 

Quadro 39. Comparativos do rácio do número de chamadas por 100.000 hab. 
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Os indicadores que se encontram disponíveis nos diferentes países são essencialmente baseados em 

tempos de resposta: das chamadas de emergência e do acionamento dos meios. No entanto, são 

contabilizados de forma diversa.  

Como forma de comparação de Desempenho no Plano Nacional e Internacional, apresenta-se no 

Quadro 41 os indicadores e respetivas metas de concretização dos vários países analisados. 

 

Indicadores/Países Portugal Escócia Espanha Inglaterra Irlanda

População em milhões 10,32 5.3 46,56 65,64 4,77

Nº anual de chamadas em milhões 1,4 1.4 4,0 8.6 0.3 

Nº de chamadas de emergência dia / 
100.000 habitantes 

38 59 24 43 17 

Nº de centros de atendimento/triagem 3 ----- 26 33 14 

 Tempos médios para atendimento nas Centrais de Emergência (metas) 

% de chamadas de emergência médica 

segundos 
77% ----- ----- ----- ----- 

20 segundos 
----- ----- 85% ----- ----- 

 Tempos médio de chegada ao local (metas) 

% de acionamentos com tempo de 
resposta, para as AEM e Ambulâncias SIV, em 
áreas predominantemente urbanas, desde o 

15 minutos 

75% ----- ----- ----- ----- 

% de acionamentos com tempo de 
resposta, para as AEM e Ambulâncias SIV, em 

áreas mediamente urbanas e áreas 
predominantemente rurais, desde o 

acionamento à chegada ao local, em tempo 
30 minutos 

75%  ----- ----- ----- 

% de acionamentos com tempos de 

desde o acionamento à chegada ao local, em 
tempo  8 minutos 

 67%    

% de acionamentos com tempos de 

desde o acionamento à chegada ao local, em 
tempo  15 minutos 

 90%    

% de acionamentos com tempos de 
resposta para pacientes com alto risco de 

deterioração aguda  o 
acionamento à chegada ao local, em tempo  

18 minutos 

 90%    

% de acionamentos com tempos de 
resposta para pacientes que requerem 

intervenção de um especialista adicional 
cionamento à chegada ao 

local, em tempo  30 minutos 

 90%    

% de acionamentos com tempos de 
resposta para pacientes sem sintomas de  86,5%    



PARTE XI | COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO NO PLANO NACIONAL E INTERNACIONAL 

222 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 INEM 

 

acionamento à chegada ao local, em tempo  
60 minutos 

% de atuações das Ambulâncias SIV, 
desde o atendimento da chamada até à 
chegada 

minutos 

-----  75% ----- ----- 

% de atuações das Ambulâncias de 
Suporte Básico de Vida (SVB), desde o 

atendimento da chamada até à chegada ao 
local de ocorr  15 minutos 

-----  75% ----- ----- 

Chegada do meio ao local da ocorrência < 
a 7 minutos para a prioridade Category 1 

-----  ----- 90% ----- 

Chegada do meio ao local da ocorrência < 
a 18 minutos para a prioridade Category 2 

   90%  

Chegada do meio ao local da ocorrência < 
a 120 minutos para a prioridade Category 3 

   90%  

Chegada do meio ao local da ocorrência < 
a 180 minutos para a prioridade Category 4  

-----  ----- 90% ----- 

% de acionamentos de status clínico 1 
ECHO respondidos em 8 minutos e 59 

segundos ou menos 
-----  ----- ----- 80% 

% de acionamentos de status clínico 1 
DELTA respondidos em 18 minutos e 59 

segundos ou menos 
-----  ----- ----- 80% 

Notas: 
Category 1: Evento crítico de risco de vida que exige intervenção imediata ou reanimação. 
Category 2: Evento potencialmente sério com condições que podem exigir uma avaliação rápida e urgente no 
local e uma intervenção e / ou transporte urgente. 
Category 3: Evento urgente (não implicando risco de vida) que precisa de tratamento para aliviar o sofrimento 
e transporte ou avaliação e gestão do local da ocorrência e com referenciação de destino apropriada. 
Category 4: Evento com menor urgência, mas requer avaliação e possivelmente transporte com referenciação e 
tempo apropriado.  ia. 

 o de vida diferentes de paragem cardíaca ou 
first responder  

Quadro 40. Comparação de indicadores de desempenho no plano nacional e internacional 

 

Dos dados recolhidos, podemos verificar que nos casos de maior gravidade, o tempo de resposta do 

serviço de emergência português apresenta metas em linha com os restantes países. 

Com a ressalva da contagem do tempo de resposta que é realizada essencialmente de três formas: 

 Desde que a chamada é atendida nos centros de orientação até ser acionado o meio; 

 Desde que a chamada é atendida, a ativação do meio até à chegada ao local da 

ocorrência; 

 Desde que a chamada é atendida e é aferido o sintoma que definirá a gravidade da 

ocorrência até à chegada do meio ao local de ocorrência. 

 

Da análise possível que foi efetuada com os dados disponíveis, verifica-se que os tempos de resposta 

dos serviços de emergência portugueses não diferem muito dos outros países, apresentando 

percentagens superiores, em alguns casos; 
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De referir que os indicadores definidos para Portugal, encontram-se dentro dos padrões 

as de Boas práticas em Trau po de Trabalho de Trauma e 

Competência em Emergência Médica da Ordem dos Médicos, estando em linha com os resultados 

obtidos noutros sistemas de emergência médica de países como Espanha e Reino Unido. 

De referir por último que em todos os países analisados é atribuída bastante enfase à qualidade do 

serviço prestado, podendo ser afirmado, tal como se verifica em Portugal, que os tempos de resposta 

não influenciam o resultado da atuação das equipas de emergência pré-hospitalar. 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. 

Importa por último referir que a atual informação está a ser melhorada por forma a apresentar em 

próximos relatórios o desempenho dos organismos congéneres para poder levar a cabo uma 

comparação de desempenho mais detalhada aferindo os indicadores de resultado e de impacto por 

instituições de emergência médica internacionais. 

O desempenho do INEM, comparando com o de serviços idênticos internacionais, é assim muito positivo 

sendo revelador de boas práticas (Anexo VI  Informações complementares). 
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O Balanço Social fornece um conjunto de informações essenciais sobre a situação 

social do Instituto, pondo em evidência pontos fortes e pontos de melhoria na gestão 

dos recursos humanos. Trata-se de um documento sintetizador da realidade com 

apresentação de conjunto de indicadores de gestão diretamente relacionados com o 

funcionamento do INEM, mais concretamente, com as áreas dos recursos humanos. 
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1. Balanço Social 

O Balanço Social foi institucionalizado para os organismos autónomos da Administração Pública, 

através do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de julho, e tornado obrigatório em 1996, através do Decreto-

Lei nº 190/96, de 9 de outubro, para todos os serviços e organismos. 

Determina o artigo 1º do Decreto-Lei nº 190/96, que todos os serviços e organismos da 

administração pública que, no termo de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 trabalhadores ao 

seu serviço, devem elaborar anualmente o respetivo balanço social, com referência a 31 de dezembro 

do ano anterior. 

O Balanço Social permite caracterizar socialmente o serviço, avaliar o seu capital humano, aferir as 

suas vulnerabilidades da gestão de recursos humanos e assim, mitigar e corrigir as estratégias 

delineadas e perspetivar a sua evolução/reflexão sobre o plano a adotar relativamente à gestão dos 

recursos humanos do INEM, por forma a contribuir para a consolidação do seu capital humano, o 

aumento da sua tecnicidade, o desenvolvimento das competências dos seus efetivos, o aumento da 

sua motivação, a diminuição do absentismo e a melhoria do clima organizacional, fatores essenciais 

para o aumento da eficácia, eficiência e qualidade deste serviço. 

O Balanço Social constitui assim, um instrumento privilegiado de informação, gestão e planeamento 

de recursos humanos. A informação detalhada encontra-se disponível no Anexo III - Balanço Social 

2020, apresentando-se no presente capítulo os indicadores mais relevantes. 

No final de 2020, o número de efetivos contabilizados no Balanço Social totalizava 1.718, dos

quais 1.380 com contrato em funções públicas, 296 em regime de prestação de serviços

(médicos, enfermeiros e administrativos e a prestação de serviços relativa à atividade do 

Fiscal Único) e 42 em Cedência de Interesse Público, Comissão de Serviço Pública; Mobilidade 

Interna e Regime de substituição no exercício de cargos dirigentes. 

O número de efetivos em 2020 representa um aumento de 172 colaboradores face ao ano anterior

(+1,11%). Destes, 39% são prestadores de serviços (+67 colaboradores) e 61%% pertencem ao mapa 

de pessoal do INEM (+105 profissionais). 

De referir que o número de efetivos de 2019 era de 1.546, dos quais 1.317 com contrato em funções 

públicas e 229 em regime de prestação de serviços (médicos, enfermeiros, administrativos e o Fiscal 

Único). Os contratos de prestação de serviços em 2020 ativos  (renovados e/ou novos) 296, sendo 

239 Médicos, 49 Enfermeiros, 8 Administrativos e Fiscal Único. 
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Gráfico 28. Evolução Anual do número de efetivos do INEM. 

 

Distribuição por tipo de vínculo 

No que respeita ao vínculo de relação jurídica e emprego público, o predominante é sem dúvida, o 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 1.102 trabalhadores do total de 

efetivos, tendo ainda mais 237 trabalhadores no mesmo tipo de vínculo, mas em período 

experimental. Quanto às restantes modalidades conforme representado infra, não revelam uma 

grande expressão.  

 

 

Gráfico 29. Distribuição de efetivos do INEM por modalidade de vínculo 

 

No que respeita à distribuição por tipo de vínculo, cerca de 80% dos efetivos do INEM tem um 

contrato de trabalho em Funções Públicas. 
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Gráfico 30. Distribuição dos efetivos do INEM por tipo de vínculo e género, em 2020 

 

Os prestadores de serviços têm um peso de 17 % no total de efetivos. Encontram-se neste regime, 

239 Médicos, 49 Enfermeiros, 7 Administrativos e 1 Fiscal Único. 

Os Médicos exercem função nos CODU (incluindo a atividade relativa ao atendimento de situações 

de intoxicação), no SHEM e em situações de necessidade de reforço de apoio médico em atividades 

relacionadas com o planeamento civil, prevenção e atuação médica em catástrofes, bem como o 

planeamento e a prestação de apoio médico a  médico a 

intervenções tático-policiais, proteção à saúde de altas entidades destinadas a ações de proteção e 

acompanhamento das comitivas e ainda participa em missões internacionais.  

Os Enfermeiros exercem funções no SHEM e nas atividades identificadas no parágrafo anterior. 

Os Administrativos desempenham funções de Assistentes Técnicos nos CODU. 

 

Estrutura profissional 

O INEM possui uma estrutura organizacional complexa, que inclui recursos humanos com

conhecimentos técnicos diferenciados e treino específico adequado às respetivas áreas funcionais. 

Em 2020, cerca de 86% dos efetivos do INEM eram profissionais diretamente afetos à prestação de 

cuidados de emergência pré-hospitalar e destes 71% são TEPH. 
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Gráfico 31. Efetivos por área profissional, em 2020 

 

Distribuição geográfica 

No que respeita à distribuição geográfica, no final de 2020, 90% (1.547 profissionais) dos efetivos 

do INEM estavam afetos às Delegações Regionais.  

 

Gráfico 32. Distribuição dos efetivos por tipo de serviços em 2020 

 

A Delegação Regional do Sul apresenta o maior número de efetivos, correspondem a 43% do total de 

profissionais em funções nos serviços desconcentrados. 

 
Gráfico 33. Distribuição dos efetivos pelas Delegações Regionais do INEM em 2020 
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Estrutura habilitacional 

Analisada a estrutura habilitacional, em 2020, o número de profissionais com o 12º ano de 

escolaridade ou superior, representava cerca de 94,3% do total de efetivos. Destes, 35,2% são 

detentores de licenciatura ou grau superior. 

Gráfico 34. Distribuição dos efetivos por nível habilitacional por género em 2020 

 

 

Distribuição por género 

Quanto à distribuição por género, em 2020, a proporção de profissionais do sexo masculino, 

representava 60% do total de efetivos e do sexo feminino 40%. 

 

Gráfico 35. Distribuição dos efetivos por género em 2020 

 

2 0
34 18

564

9

220

14 00 0 15 12

258

9

246

20
1

0

100

200

300

400

500

600

Homens

Mulheres

60%

40%

Masculino

Feminino



Parte XII | Balanço Social

INEM 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 231

 

 

Estrutura etária 

Quanto à estrutura etária, em 2020 o maior número de efetivos situa-se nas faixas etárias entre os 

35 e os 39 anos, em ambos os géneros. 

Gráfico 36. Distribuição dos efetivos por estrutura etária em 2020 
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Publicidade Institucional 

 

 

 

 

 

  

Durante o ano de 2020, o Instituto desenvolveu, em diversos formatos, publicidade 

institucional, ainda que estas ações não tenham sido realizadas mediante a aquisição 

onerosa de espaços publicitários e campanhas de publicidade institucional do Estado, 

conforme determinado na Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto. 



 

1. Publicidade Institucional 

As disposições da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de junho, bem como a Lei 

n.º 95/2015, de 17 de agosto, estabelece as regras e os deveres de transparência a que fica sujeita a 

atividade de aquisição de espaços publicitários, bem como a realização de campanhas de publicidade 

institucional do Estado. 

Nos termos dos referidos normativos legais, ainda que, as ações de publicidade institucional não 

tenham sido realizadas mediante a aquisição onerosa de espaços publicitários e campanhas de 

publicidade institucional do Estado, conforme estatuído n.º 2, do artigo 7.º, da Lei n.º 95/2015, de 17 

de agosto, o INEM desenvolveu, em diversos formatos, publicidade institucional devidamente 

detalhada no Ponto 2. Marketing e Comunicação, da Parte VI  Outras Atividades Desenvolvidas 

e Resultados Alcançados. 
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Analisados os resultados QUAR do INEM 2020 que, quantitativamente se situou nos 

115%, a menção autoproposta  

Todos os objetivos operacionais/indicadores foram atingidos/superados. 

 Atingidos todos os indicadores (22), dos quais 15 superados (68%) e 7 

atingidos (32%). 

 Atingidos todos os objetivos operacionais (16), dos quais 13 superados e 3 

atingidos. 

De referir ainda que, dos 13 objetivos superados, 6 estavam classificados como 

, sendo feita uma autoavaliação bastante positiva da globalidade do 

desempenho da Instituição, garantindo-se a continuidade do serviço prestado, com 

Qualidade, e, com vista à melhoria contínua. 
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1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados  

A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, no n.º 1 do artigo 10º (na sua redação atual), veio 

estabelecer que a avaliação dos serviços é feita com base num Quadro de Avaliação e 

Responsabilização - QUAR, onde se evidência a missão, os objetivos estratégicos e operacionais, os 

indicadores de desempenho e respetivas fontes de verificação. 

A partir deste enquadramento, impõem-se a avaliação do grau de realização dos resultados obtidos, 

na prossecução dos objetivos, a identificação dos desvios e as suas causas com a consequente 

avaliação. 

Realizada a análise dos resultados do QUAR INEM 2020, podemos concluir que os mesmos 

superaram as expectativas, face a toda a conjuntura referida em pontos anteriores deste Relatório. 

Ao nível dos parâmetros Eficácia, Eficiência e Qualidade, a taxa de realização superou o planeado em 

todos eles, conforme se apresenta no Gráfico seguinte. 

 

 

Gráfico 37. Taxa de realização dos parâmetros QUAR 2020 

 

Conforme se pode observar no Quadro seguinte, dos 16 objetivos operacionais definidos, treze foram 

superados (81%) e três foram cumpridos (19%). 
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 TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS 
Planeado 

% 
Executado 

% 

EFICÁCIA 25% 30% 

OOp1:   Implementar um plano de compras sustentáveis [OE 1] R 16% 16% 

OOp2:  Elaborar um plano financeiro adequando aos investimentos em bens de 
capital [OE 1] R 20% 27% 

OOp3: 
Otimizar a rede de formação em emergência médica acreditada pelo INEM, 
permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas com 
formação [OE 7] R 

20% 25% 

OOp4:  Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de triagem do Centro de 
Orientação de Doentes Urgentes (CODU) [OE 10] R 20% 23% 

OOp5:  Promover o financiamento de projetos no INEM [OE 2] 12% 16% 

OOp6:  Melhorar o modelo de gestão da atividade de Transporte de Doentes (alvarás, 
vistorias e fiscalização) [OE 10] 12% 14% 

EFICIÊNCIA 55% 59% 

OOp7: Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 25 da 
LOE [OE 4] R 90% 96% 

OOp8: Desenvolver projetos de parceira internacional [OE 9]  2% 3% 

OOp9:  
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica, que 
permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos 
serviços prestados [OE 10] 

6% 8% 

OOp10:  Garantir a operacionalização atempada dos atos relativos às valorizações 
remuneratórias [OE 3] 1% 1,2% 

OOp11: Melhorar o empowerment dos(as) cidadãos(ãs), contribuindo para a literacia 
em saúde [OE 12] 1% 1,3% 

QUALIDADE 20% 25% 

OOp12:  Rever e implementar o Processo de Comunicação do INEM [OE 5]  10% 10% 

OOp13:  Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios [OE 
6] R 30% 41% 

OOp14:  
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de acidente 
ou doença súbita e reforçar a confiança na "marca INEM" através da análise e 
resposta às reclamações [OE 11] R 

25% 34% 

OOp15:  Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação [OE 6] R 25% 25% 

OOp16:  Promover a apresentação de candidaturas a prémios [OE 8] 10% 14% 

Taxa de Realização Global 100% 115% 

 

Quadro 41. Taxa de realização dos objetivos operacionais 2020 
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Nos Gráficos seguintes podem ser observados os graus de cumprimento de cada um dos objetivos 

operacionais agrupados pelos parâmetros: eficácia, eficiência e qualidade. 

 

Gráfico 38. Taxa de realização dos objetivos operacionais do parâmetro Eficácia 

 

 

Gráfico 39. Taxa de realização dos objetivos operacionais do parâmetro Eficiência 
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Gráfico 40. Taxa de realização dos objetivos operacionais do parâmetro Qualidade 

 

Na Parte II  Autoavaliação do presente Relatório, foi já apresentada informação detalhada sobre 

Análise dos Resultados Alcançados. 

De referir ainda, a situação de défice de recursos humanos (524 profissionais) que se encontra aquém 

dos considerados necessários e aprovados no Mapa de Pessoal do INEM para 2020. Não obstante,

durante o ano de 2020, o INEM, através da mobilização de todos os seus profissionais, assegurou a 

continuidade e reforço da atividade de emergência médica, melhorou a gestão das suas atividades, 

assegurando a sustentabilidade económica e financeira da Instituição, reconhecendo as dificuldades 

associadas à carência de recursos humanos. 

Maior detalhe do resultado de cada um dos indicadores já foi apresentado no Ponto 2 Análise dos 

Resultados Alcançados e das causas de incumprimento da Parte III Autoavaliação. 
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2. Menção Proposta 

O INEM, de uma forma permanente, avaliou os seus cenários de atuação e processos de trabalho e 

identificou os mecanismos que mostraram as formas necessárias e mais efetivas para a melhoria de 

seu desempenho, evidenciando o empenho ativo na prossecução da sua Missão e no alcance dos seus 

objetivos. 

Seguindo as regras definidas nos números 1 e 3 do artigo 18º, da Lei supramencionada, no que 

respeita à expressão qualitativa da avaliação, a menção autoproposta pelo INEM, que 

quantitativamente se situou nos 115%, é de Desempenho Bom. 

De referir que neste apuramento foi tida em conta a taxa máxima de realização de objetivos e 

indicadores de 135%, de acordo com as orientações da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 

Considera o INEM ter atingido os objetivos mais relevantes. Dos oito objetivos classificados como 

relevantes foram todos atingidos (25%) /superados (75%), sendo feita uma autoavaliação bastante 

positiva do desempenho em 2020, com uma evolução positiva e significativa em comparação com o 

ano anterior, com 43% atingidos e 57% superados. 
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O presente Relatório de Atividades e Contas, relativo ao ano de 2020, é 

representativo de todo o trabalho, dedicação e empenho dos(as) profissionais do 

INEM. 

Através do acompanhamento e monitorização da atividade, suportado no ciclo de 

desenvolvimento, o INEM procurou focar-se na melhoria contínua, com vista ao 

aperfeiçoamento do sistema de emergência médica. De igual forma pautou as suas 

atividades por rigorosos critérios de afetação dos recursos que permitiram 

assegurar a sustentabilidade económica e financeira da Instituição, numa lógica de 

geração de poupança, fundamental para novos investimentos. 
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1. Conclusões 

O ano de 2020, foi extremamente desafiante, num quadro de forte contenção orçamental e de 

contínuos constrangimentos e crescentes dificuldades, ou seja, numa conjuntura reconhecidamente 

difícil.  Desde o início do contexto resultante do impacto do novo coronavírus SARS-CoV2, que o INEM 

esteve na primeira linha da luta contra a pandemia de COVID-19, tendo de adaptar-se às exigências 

desta realidade excecional. Neste contexto, foram adotadas várias medidas para assegurar a situação

de emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia, na área da emergência médica pré-

hospitalar. 

Ainda assim, e enquanto organismo responsável por coordenar o funcionamento do SIEM, no 

território de Portugal Continental, continuou a adotar, em cada uma das suas áreas de atuação, as 

medidas conducentes ao cumprimento das estratégias definidas em diversos documentos 

orientadores, designadamente o Programa do Governo. 

O ano de 2020, foi também um ano marcado por um novo ciclo, cujas linhas de ação orientadoras da 

estratégia do Instituto encontram-se definidas no Plano Estratégico para o triénio 2020/2022. 

Todas as atividades desenvolvidas durante o ano de 2020 e explanadas ao longo do presente 

Relatório de Atividades e Contas, foram realizadas para que pudessem ser concretizados os objetivos 

inicialmente traçados, tendo sempre em vista aquelas que são as necessidades do(a) cidadão(ã), 

colocando-o(a) no centro das preocupações do INEM, em matéria de emergência médica pré-

hospitalar. 

O presente Relatório, evidencia, num contexto de pandemia, o empenho ativo na prossecução dos 

objetivos definidos e das iniciativas/projetos implementados, apresentando um conjunto de 

informações e indicadores comprovativos do saldo positivo da atividade desenvolvida e da 

melhoria contínua da atividade operacional do INEM, com enfoque:  

 na operacionalidade dos meios de emergência e a continuidade do cumprimento da sua 

missão; 

 na proteção e apoio na saúde a todos os profissionais; 

 na assistência médica pré-hospitalar imediata aos doentes suspeitos ou com COVID-19 

que apresentassem sinais de gravidade; 

 no apoio ao Ministério e entidades da Saúde na resposta nacional e internacional à

pandemia; assim como no apoio aos serviços essenciais de outras áreas governativas. 

Na Parte X 

concretizadas e que conduziram:  

 À melhoria da produtividade através da Excelência operacional. 

 Ao aumento do valor para o(ã) cidadão(ã) através da segurança e confiança. 

 À inovação através do desenvolvimento dos processos. 
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Siglas e Abreviaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

AMBULÂNCIA SIV 

Ambulância de Suporte Imediato de Vida 

ACSA 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

AEM 

Ambulância de Emergência Médica 

ANEPC 

Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil 

ANPC 

Autoridade Nacional de Proteção Civil 

APAV 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

APCER 

Associação Portuguesa de Certificação 

ARS 

Administração Regional de Saúde 

AVC 

Acidente Vascular Cerebral 

CAPE 

Curso Avançado de Psicologia de Emergência 

CAPIC 

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em 

Crise 

CATD 

Controlo da Atividade de Transporte de 

Doentes 

CIAV 

Centro De Informação Antivenenos 

CDOS 

Centro Distrital de Operações de Socorro 

DFEM 

Departamento de Formação em Emergência 

Médica 

CODU 

Centro de Orientação De Doentes Urgentes 

CPLP 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

CVP 

Cruz Vermelha Portuguesa 

DAE 

Desfibrilhador Automático Externo 

DEM 

Departamento de Emergência Médica 

DGF 

Departamento de Gestão Financeira 

DGRH 

Departamento de Gestão de Recursos

Humanos 

DGS 

Direção-Geral de Saúde 

DRC 

Delegação Regional Do Centro 

DRN 

Delegação Regional Do Norte 

DRS 

Delegação Regional Do Sul 

EAMST 



SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

Enfarte Agudo do Miocárdio com supra 

desnivelamento do segmento ST 

ECHO 

Humanitarian Aid and Civil Protection 

FEDER 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FDM 

Fundamentals of Disaster Management 

FSE 

Fundo Social Europeu 

GCA 

Gabinete de Certificação e Acreditação 

GCNODU 

Gabinete de Coordenação Nacional de 

Doentes Urgentes 

GCR - SIEM 

Gabinete de Coordenação Regional do Sistema 

integrado de emergência médica 

GGCCP 

Gabinete de Gestão de Compras e Contratação 

Pública 

GGOI 

Gabinete de Gestão Orçamental e 

Investimentos 

GGI 

Gabinete de Gestão de Instalações 

GJ 

Gabinete Jurídico 

GLO 

Gabinete de Logística e Operações 

GMC 

Gabinete de Marketing e Comunicação 

GNR 

Guarda Nacional Republicana 

GPCG 

Gabinete de Planeamento e Controlo de estão

GPDRH 

Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento 

de Recursos Humanos 

GSTI 

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de 

Informação 

GQ 

Gabinete de Qualidade 

GT CCAS 

Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador 

de Avaliação dos Serviços 

GTR-CODU 

Grupo de Trabalho para a Reestruturação dos 

Centros de Orientação de Doentes Urgentes 

iCARE 

Integrated Clinical Ambulance Record 

INE 

Instituto Nacional de Estatística 

IPST 

Instituto Português do Sangue e Transplantação

ISO 

International Organization for Standardization 

ISTEC 

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas

LBP 

Liga dos Bombeiros Portugueses 



SIGLAS E ABREVIATURAS  

 

MEM 

Motociclo de Emergência Médica 

MS 

Ministério da Saúde  

NINEM 

Ambulância de Socorro não INEM 

OCS 

Órgãos da Comunicação Social 

OE 

Orçamento de estado 

OOp 

Objetivo Operacional 

PEM 

Posto de Emergência Médica 

PNDAE 

Programa Nacional de Desfibrilhação 

Automática Externa 

PSP 

Polícia de Segurança Pública 

QUAR 

Quadro de Avaliação e Responsabilização 

R 

Objetivo Relevante 

RTD 

Regulamento de Transporte de Doentes 

SAV 

Suporte Avançado de Vida 

SBV 

Suporte Básico de Vida 

SGMS 

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 

SIEM 

Sistema Integrado de Emergência Médica 

SIRESP 

Sistema Integrado de Redes de Emergência e 

Segurança de Portugal 

SHEM 

Serviço de Helicópteros de Emergência

Médica 

SNS 

Serviço Nacional de Saúde 

SPMS 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

SIV 

Suporte Imediato de Vida 

SU 

Serviço de Urgência 

SUB 

Serviço de Urgência Básica 

SST 

Segurança e Saúde no Trabalho 

TEPH 

Técnico de Emergência Pré-Hospitalar  

TETRICOSY® 

TElephonic TRIage and COunseling SYstem 

TIC 

Tecnologias de Informação e Comunicações 

TIP 

Ambulância de Transporte Inter-hospitalar 

Pediátrico 



SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

UMIPE 

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de 

Emergência 

UPHoSF 

Unidade Pré-Hospitalar dos Serviços 

Farmacêuticos 

UPPPEC  

Unidade de Planeamento de Eventos, 

Protocolo de Estado e Gestão de Crises 

VDTD 

Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes 

VGO 

Viatura de Gestão Operacional 

VIC 

Viatura de Intervenção em Catástrofe 

VMER 

Viatura Médica de Emergência e Reanimação

VIP 

Very Important Person 
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