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MENSAGEM DO CONSELHO DIRETIVO
A atividade de emergência médica pré-hospitalar exige, por si só, uma grande
capacidade de adaptação a diferentes cenários e contextos. Quando em 2020 o
mundo foi confrontado com uma nova realidade, o INEM soube desde o primeiro
momento posicionar-se, olhando para os novos tempos como uma oportunidade de
mudança e sentindo-se impulsionado a transformar os vários processos internos do
Instituto, tornando-os mais bem preparados para futuras crises.
A pandemia por COVID-19 obrigou-nos, ainda assim, a uma gestão mais exigente de
particular relevância. E cientes da incerteza dos tempos que estão por vir, o INEM
reajustou os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, priorizando desta forma as
suas atividades.
Assim, para 2021, o INEM definiu um conjunto de medidas que visam permitir
amplificar a sua capacidade de intervenção, otimizando o seu funcionamento
enquanto entidade reguladora de todo o Sistema Integrado de Emergência Médica
(SIEM), e dos meios e recursos ao seu dispor. Como meta, o INEM pretende alcançar
uma melhoria significativa da sustentabilidade, eficácia e eficiência - aos níveis
técnico, operacional e financeiro - em todos os domínios constantes do vasto leque
de atribuições e competências do Instituto.
As doenças emergentes e as pandemias serão realidades cada vez mais frequentes
no mundo, e terão um impacto muito significativo em todas as entidades da área da
saúde. Por este motivo, é fundamental que o INEM procure, a curto prazo, centrar a
sua estratégia no reforço do orçamento do Instituto, permitindo prepará-lo melhor, e
aos seus profissionais, para enfrentar novas vagas da doença, e outras eventuais
crises, garantindo que a sua capacidade operacional e técnica não é afetada.
De igual modo, o INEM procurará melhorar o acesso ao seu principal serviço
prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalares através do reforço
de recursos humanos e da continuidade de execução dos planos que tem definidos
para renovação e/ou abertura de meios de emergência médica no país.
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Paralelamente, importará reforçar as redes e os sistemas de informação disponíveis,
apostando no investimento do parque informático e dos equipamentos, com recurso
a tecnologias mais recentes, eficazes e seguras. A utilização das novas tecnologias
pelo INEM e pelos parceiros do SIEM terá mesmo um especial enfoque, melhorando
a articulação e a integração com os sistemas de informação das Unidades de Saúde.
De uma forma resumida, mas detalhada no Plano que aqui lhe apresentamos, o INEM
pretende reforçar o seu papel de regulador do SIEM, tornando mais sólida, robusta e
uniforme a resposta deste sistema em todo o território continental, e assim
melhorando a eficiência e o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde
emergentes.

Boa leitura!

Obrigado. Bom trabalho!

O Conselho Diretivo do INEM

LUÍS MEIRA
Presidente do Conselho Diretivo

PEDRO LAVINHA
Vogal do Conselho Diretivo
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NOTA INTRODUTÓRIA
O INEM elaborou, em agosto de 2020, o seu Plano de Atividades de suporte ao
orçamento para o ano de 2021. Importa agora rever as atividades planeadas e
ajustá-las às exigências do contexto atual, resultante do impacto do novo
coronavírus SARS-CoV2, causador da pandemia de COVID-19.
Efetivamente, esta pandemia obrigou a um conjunto de adaptações das atividades
do Instituto ao novo contexto, e que resultaram 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 proteção e apoio na saúde a todos os profissionais;
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.

Com efeito, a atual situação deve ser encarada como uma oportunidade de
mudança que transforme os vários setores da sociedade e a torne mais preparada
para futuras crises.
O Instituto, reconhecendo a sua principal missão - Garantir o funcionamento eficaz e
o desenvolvimento sustentável do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e assumindo-se como entidade que, a nível nacional, detém a competência na área
da Emergência Médica, nos seus vários domínios, tem estado desde o início na
primeira linha da luta contra esta pandemia. Assim, procurando adaptar-se
rapidamente às exigências de uma nova e excecional realidade que tem estado a
pôr à prova e a testar a resiliência de todas as Instituições da Saúde, o INEM investiu
numa mudança capaz de o tornar mais apto a continuar a desempenhar a sua
missão.
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Destacam-se as medidas adotadas para assegurar a situação atual de emergência
de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, na área de
atuação da emergência médica pré-hospitalar:
Implementação do Plano de Contingência do INEM.
Abertura da Sala de Situação Nacional (SSN), para apoio à gestão da
atividade, no formato 24/7.
Revisão dos Fluxos de triagem telefónica do Centro de Orientação de
Doentes Urgentes (CODU), para identificação clara das situações Covid-19.
Reforço da formação dos profissionais na abordagem segura nas situações
de contacto com casos suspeitos, na utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e na limpeza e desinfeção, bem como das medidas
de controlo de infeção.
Implementação, em parceria com a Guarda Nacional Republicana (GNR) e
Exército, de linhas de descontaminação das ambulâncias.
Apoio a Unidades Hospitalares com Instalação de estrutura modular, em
tendas, para criação de zona de receção/triagem Covid-19;
Implementação de equipas para colheita de amostras biológicas para testes
SARS-CoV-2. Foi, ainda, criada uma equipa específica para realização de
colheitas a altas individualidades.,
Verificação de temperaturas nos Aeroportos, mediante a mobilização de
equipas de Enfermeiros e Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), em
articulação com bombeiros dos

aeroportos, para confirmação de

temperatura em passageiros identificados por detetores automáticos
(infravermelhos) instalados nessas infraestruturas.
Verificação de temperaturas no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, através da
mobilização de equipas de Enfermeiros e Técnicos de Emergência PréHospitalar (TEPH).
Envio de uma equipa de quatro elementos para São Tomé e Príncipe, para
apoio das autoridades locais no combate à Covid-19, no âmbito da iniciativa
EMT (Emergency Medical Teams) da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Transportes de doentes suspeitos de COVID-19, inicialmente realizados por
Equipas de Transporte Especializado para transporte de casos suspeitos de
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COVID-19. Face ao aumento desta atividade, passaram a ser utilizados todos
os meios do INEM (pertencentes ao dispositivo habitual do SIEM).
Aumento da capacidade de resposta do INEM no Transporte inter-hospitalar
de doentes críticos.
Aquisição de Biocontentores para transporte de doentes de risco biológico.
Distribuição das doações recebidas por diversas entidades de, entre outros,
equipamentos, eletrodomésticos e alimentação, pelos meios operacionais.
Contratações a termo de recursos humanos - realizadas ao abrigo da
legislação publicada no âmbito do Estado de Emergência.
Implementação com sucesso da modalidade de Teletrabalho, incluindo
postos virtuais dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).
Reforço da atividade da Comissão de Prevenção e Controlo de Infeção e
Resistência aos Antimicrobianos (CPCIRA);
Avaliação/monitorização da situação epidemiológica dos(as) profissionais e
acompanhamento dos que se encontram em isolamento ou sob vigilância
pela CPCIRA.
Acompanhamento psicológico e social, prestado pelos(as) profissionais do
Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM.
Reuniões

periódicas/semanais

de

acompanhamento

da

situação

epidemiológica para tomadas de decisão.
Outras Atividades: Briefings Diários com entidades externas e com os serviços
do INEM, reforço da gestão das compras de EPI e da articulação com
fornecedores e com a Reserva Estratégica da Saúde para acesso aos EPI e
Elaboração de protocolos com a Companhia Industrial Produtora de
Antibióticos (CIPAN) para produção de desinfetante.

Atendendo às características específicas da estrutura da receita do INEM (cerca de
99% resulta da taxa de 2,5% aplicada aos prémios de determinado tipo de seguros, a
previsibilidade de quebra da sua principal fonte de financiamento num cenário de
aumento da despesa condicionado pela pandemia de SARS-CoV-2, tornam
premente salvaguardar a capacidade financeira do Instituto face ao risco de
compromisso severo da sua capacidade operacional.
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Identificam-se os seguintes eixos prioritários, já assinalados em 2020, que se agrupam
em cinco áreas:
Eixo I

Reforço do Orçamento do INEM tendo em conta os custos diretos

adicionais, resultantes da atividade desenvolvida pelo Instituto em contexto
COVID-19 (aquisição de bens e serviços e despesas com pessoal) que, desde
logo levantam a necessidade de reforço de algumas rubricas do orçamento
do INEM
Eixo II - Preparação do INEM para enfrentar nova(s) vaga(s) de SARS-CoV-2,
sendo fundamental garantir a capacidade operacional do Instituto,
nomeadamente através do reforço dos seus recursos financeiros, humanos e
materiais.
Eixo III - Reforço do acesso a cuidados de saúde e recuperação das
atividades entretanto suspensas/adiadas, nomeadamente reforço de
médicos, fundamental para que o seu papel de Coordenador do SIEM possa
ser efetivamente garantido. Dar continuidade ao plano de abertura de novos
meios de Emergência Pré-Hospitalar, com particular destaque para as
Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) e as Ambulâncias de
Emergência Médica (AEM).
Eixo IV - Saúde Pública com identificação de potenciais contributos do INEM,
uma vez que as doenças emergentes e as pandemias, como resultado da
globalização, serão realidades cada vez mais frequentes e disruptivas da
vida em sociedade, e terão um impacto significativo em todas as entidades
da área da saúde: é fundamental que a Instituição tenha disponibilidade
financeira para, num curto espaço de tempo, poder responder a este tipo
de solicitações.
Eixo V - Redes e sistemas de informação, face à necessidade de garantir
capacidade orçamental ao INEM para que se possam manter os
investimentos na manutenção, renovação e melhoria permanente do
parque informático (e dos equipamentos) bem como a utilização das
tecnologias mais recentes, eficazes e seguras.
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Para 2021 está previsto um conjunto de medidas no sentido da maximização da
capacidade de intervenção do INEM, da otimização do seu funcionamento e do
reforço dos meios ao seu dispor. Estas medidas serão implementadas numa ótica da
eficácia da resposta, tendo presente a importância vital da Missão do INEM nas suas
linhas estratégicas prioritárias, e na procura da melhoria contínua, continuando os
esforços desenvolvidos nos últimos anos para melhorar a transparência do Instituto e
centrar a sua atuação no(a) cidadão(ã).
Será dada continuidade ao reforço e uniformização da resposta do SIEM, bem como
à potenciação da rede de parcerias do INEM com outras entidades, para melhorar
a eficiência e o acesso, a nível nacional e internacional.
A utilização das novas tecnologias pelo INEM e parceiros do SIEM, designadamente
o registo clínico eletrónico, terá um especial enfoque, melhorando a articulação e a
integração com os sistemas de informação das Unidades de Saúde.
O papel regulador do INEM será também uma área que se pretende continuar a
desenvolver, procurando dar visibilidade à presença do instituto junto das
entidades/atividades reguladas, reforçando as auditorias e as ações de fiscalização.
O INEM irá manter a metodologia de análise estratégica proporcionada pelo
mapeamento dos macroprocessos, já iniciada em 2020, que, através das áreas de
governação clínica, gestão operacional e gestão de suporte, irá permitir obter
melhorias na integração funcional de processos.
Como grande objetivo pretende-se alcançar uma significativa melhoria da
sustentabilidade, eficácia e eficiência (técnica, operacional e financeira) em todos
os domínios constantes do vasto leque de atribuições e competências do INEM.
O planeamento das atividades do INEM para 2021 continuará a centrar-se na
otimização da afetação dos recursos disponíveis.
Para a concretização dos objetivos propostos, o INEM conta com os Recursos
Financeiros, Humanos, Patrimoniais, 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 opções estratégias definidas no
Plano Estratégico 2020 2022, e das atividades previstas, cujos objetivos são refletidos
nos Planos Anuais de Atividades e Quadros de Avaliação e Responsabilização
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(QUAR), 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 otimiza a eficiência dos demais recursos (patrimoniais, logísticos e
tecnológicos).
O INEM compromete-se, também, a manter a Qualidade como um vetor de
convergência de toda a Instituição. Como tal, o Instituto continuará a apostar em
processos organizativos, reconhecidos internacionalmente, para guiar a sua atuação
nessa matéria, quer ao nível da atividade operacional, quer ao nível das áreas de
suporte.
O planeamento das atividades do INEM para 2021 continuará a centrar-se na
otimização da afetação dos recursos disponíveis. Este desígnio será procurado
através de rigorosos critérios de acessibilidade, segurança, eficácia e qualidade, ao
nível das diversas componentes e ajustando a sua atividade a uma necessidade
imperiosa de ganhos contínuos de eficiência.
Importa dar nota das medidas concretas já iniciadas em 2020 e que se impõe dar
continuidade até ao final do ano 2021, melhorando assim, o desempenho
operacional e económico-financeiro:
Dar continuidade à implementação do Plano relativo ao novo modelo de
constituição de Postos de Emergência Médica (PEM) e de renovação das
viaturas a eles afetas.
Continuar as negociações com os parceiros do SIEM, designadamente a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Liga dos Bombeiros
Portugueses e a Cruz Vermelha Portuguesa, com vista à revisão do quatro
regulamentar do transporte de doentes urgentes e do atual modelo de
financiamento dos PEM.
Revisão dos protocolos de atendimento e triagem em utilização nos CODU,
com vista à redução da ativação de meios para situações sem critérios de
gravidade.
Apostar na investigação científica e mecanismos de controlo clínico interno.
Reforço do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa
(PNDAE)
Município DAE Ativo
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implementarem medidas para disseminação de programas de DAE
devidamente certificados.
Estabelecimento de novas parcerias/revisão das existentes para gestão
otimizada de recursos, nomeadamente com entidades do Serviço Nacional
de Saúde.
Reforçar os mecanismos de controlo de receita, nomeadamente, através de
articulação mais próxima com a Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões (ASF).
Rever a tabela de preços dos serviços prestados pelo INEM, nomeadamente
as relativas à participação em eventos, atribuição de alvarás/vistorias de
ambulâncias, acreditação da formação, e realização de cursos de
formação em emergência médica.
Implementar medidas que visem a diminuição do recurso a Ambulâncias de
Socorro em entidades do SIEM que não têm protocolo de colaboração com
o INEM (os designados NINEM).
Garantir a continuidade dos processos de contratação de profissionais,
particularmente de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH), Médicos,
Enfermeiros e Psicólogos, de modo a estabilizar o mapa de pessoal do INEM
e garantir o adequado funcionamento dos CODU e dos meios de
emergência médica.
Possibilidade de contratação de médicos aposentados que permita
colmatar algumas das necessidades no CODU, CIAV, nos serviços de suporte
clínico e na saúde ocupacional.
Diminuição de horas extraordinárias e da dependência de prestações de
serviço, resultante da contratação de novos profissionais.
Garantir a formação e o cumprimento das normas europeias do
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
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1. CARACTERIZAÇÃO DO INEM
O INEM é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado
de autonomia administrativa e financeira e património próprio, que prossegue as
atribuições do Ministério da Saúde (MS), sob superintendência e tutela do respetivo
Ministro ou em quem este delegue.
Ao INEM compete assegurar o funcionamento, no território de Portugal continental,
de um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), para garantir aos sinistrados
ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde,
designadamente através da prestação de socorro no local da ocorrência, do
transporte assistido das vítimas para a Unidade de Saúde adequada e da articulação
entre os vários estabelecimentos hospitalares, conforme disposto na Lei Orgânica do
INEM, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro.

Página

18

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO INEM
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:
Garantir

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

o

funcionamento

desenvolvimento

sustentável

eficaz
do

e

o

Sistema

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

VISÃO

de referência na prestação de cuidados de

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

emergência

médica

assumindo-se

como

extra-hospitalar,
uma

marca

de

excelência no setor da saúde.
Ambição
Humanismo

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)

Inovação
Ética
Competência
Eficiência
Responsabilidade

Quadro 1 - Missão, Visão e Valores
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3. ATRIBUIÇÕES DO INEM
São atribuições do INEM, de acordo com a sua Lei Orgânica, aprovada pelo DecretoLei 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;
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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;
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.

1

Atualmente Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO INEM
De acordo com a organização interna definida nos atuais Estatutos (Portaria nº
158/2012, de 22 de maio), a gestão operacional da atividade do INEM é assegurada
pelos seus Serviços Desconcentrados, as Delegações Regionais, nas respetivas áreas
geográficas, Norte, Centro e Sul (que engloba as regiões de Lisboa/Vale do Tejo, do
Alentejo e do Algarve), em articulação com as restantes Unidades Orgânicas.
Ainda de acordo com os Estatutos, o INEM tem os seus Serviços Centrais orientados
para três grandes vertentes: a área operacional, a área de apoio e logística e a área
de apoio à gestão.

Áreas Operacionais
Emergência Médica
Formação em Emergência Médica

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

Áreas de Apoio à Gestão
Qualidade
Planeamento e Controlo de Gestão
Marketing e Comunicação
Figura 1 - Áreas Operacionais e de Apoio
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A organização interna do INEM é apresentada no organograma seguinte.

Figura 2

Estrutura orgânica do INEM

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;
Atualizar as atuais Unidades Orgânicas;
Clarificar os diferentes níveis funcionais e de responsabilidade que
estabeleçam compromisso de desempenho;
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Redefinir a articulação entre as Unidades Orgânicas;
Alterar a composição do Conselho Diretivo (atualmente composto por um
Presidente e um Vogal, passando este órgão a ter três elementos).

Esta reorganização permitirá maior coerência e capacidade de resposta no
desempenho das funções e atribuições da Instituição, eliminando redundâncias,
reconfigurando processos, reduzindo custos e estabelecendo uma organização
interna coerente e devidamente atualizada face ao crescimento da atividade, aos
desafios que se colocam à emergência médica e aos objetivos estratégicos futuros.

A proposta de revisão da atual Lei Orgânica e Estatutos, já apresentada ao Ministério
da Saúde, de revisão da atual Lei Orgânica e Estatutos, teve por base o Mapa de
Processos do INEM, que se estrutura em três grandes áreas: governação clínica,
gestão operacional e gestão de suporte.

Figura 3 - Mapa de Macroprocessos
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5. ÁREAS DE INTERVENÇÃO E ATIVIDADES DO INEM
Para assegurar o cumprimento da sua missão e das suas atribuições, o INEM presta
um conjunto muito diversificado de serviços, as quais se indicam, por área de
atuação/intervenção:
Atividade dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), 24 horas por dia,
365 dias por ano:
Assegurar, em todo o território de Portugal continental, o atendimento de
chamadas de emergência médica encaminhadas pelo Número Europeu de
Socorro 112.
Avaliar, através de um sistema de algoritmos de triagem, no mais curto
espaço de tempo, os pedidos de socorro recebidos, com o objetivo de
determinar os recursos necessários e adequados a cada situação.
Aconselhar o(a) cidadão(ã) a realizar manobras básicas de emergência,
sempre que indicado.
Selecionar e acionar os meios de emergência médica adequados.
Aconselhar as equipas no terreno, sempre que necessário, bem como validar
protocolos de atuação aos profissionais não-médicos.
Proceder à correta referenciação do doente urgente/emergente e, em
particular, garantir a gestão adequada da fase pré-hospitalar das Vias
Verdes.
Assegurar o contacto com as unidades de saúde, preparando a receção
hospitalar,

garantindo

o

tratamento

adequado

do

doente

urgente/emergente, com base em critérios clínicos, geográficos e de
recursos da unidade de saúde de destino.
Gerir as telecomunicações de emergência.
Promover a resposta integrada ao doente urgente/emergente.
Serviços que funcionam na esfera do CODU, para atender a necessidades
específicas, como:
Prestar aconselhamento médico a situações de emergência que se
verifiquem a bordo de embarcações: o CODU-Mar garante os cuidados a
prestar, procedimentos e terapêutica a administrar à vítima, podendo
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também acionar a evacuação do doente, organizar o acolhimento em terra,
e encaminhá-lo para o serviço hospitalar adequado.
Prestar aconselhamento especializado em situações de intoxicação ou
exposição a tóxicos: o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) fornece, ao
público em geral ou a profissionais de saúde em particular, as indicações
adequadas a cada caso, com o objetivo de minimizar as consequências das
intoxicações.
Prestar apoio psicológico em emergência através do Centro de Apoio
Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), que intervém em situações de
emergência psicológica, como é o caso de situações de morte
inesperada/violenta, comportamentos suicidas, abusos/violência física ou
sexual, entre outros.
Assistência pré-hospitalar mais adequada a vítimas de acidente ou doença súbita,
24 horas por dia, 365 dias por ano, prestando cuidados de emergência médica em
ambiente pré-hospitalar e providenciando o transporte para as unidades de saúde
adequadas, através dos seguintes meios:
Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM), utilizados no
transporte de doentes graves entre unidades de saúde (transporte
secundário) ou entre o local da ocorrência e a unidade de saúde (transporte
primário).
Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), veículos de
intervenção pré-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma equipa
médica ao local onde se encontra o doente.
Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP), meios dedicados
ao transporte de recém-nascidos e doentes pediátricos em estado crítico
entre Unidades de Saúde. São ambulâncias especializadas, com uma
tripulação constituída por um médico, um enfermeiro e um Técnico de
Emergência Pré-Hospitalar. Estão equipadas com todo o material necessário
à estabilização e transporte de doentes dos 0 aos 18 anos de idade.
Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), que têm por missão garantir
cuidados de saúde diferenciados e transporte inter-hospitalar de doentes
críticos.
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Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), que têm como objetivo principal
a estabilização de doentes que necessitem de assistência durante o
transporte para uma Unidade de Saúde.
Motociclos de Emergência Médica (MEM), meios de grande agilidade,
vocacionados para deslocações rápidas no trânsito citadino, que chegam
rapidamente ao local onde se encontra o doente. Este veículo transporta um
aparelho de Desfibrilhação Automática Externa, oxigénio, adjuvantes da via
aérea e ventilação, equipamento para avaliação de sinais vitais e glicemia
capilar e outros materiais de Suporte Básico de Vida (SBV).
Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE)
acionadas pelo CODU, intervêm com as vítimas no local da ocorrência em
situações como acidentes de viação e outros, mortes inesperadas ou
traumáticas, emergências psicológicas, abuso/violação física ou sexual,
ocorrências que envolvam crianças, entre outros.
Ambulâncias de Socorro sedeadas nos parceiros do SIEM, nomeadamente
Corpos de Bombeiros e Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP):
PEM - Postos de Emergência Médica e PR - Postos Reserva.
Regulação da atividade de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) em ambiente
extra-hospitalar e implementação de um Programa Nacional de DAE (PNDAE):
Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 188/2009, de 12 de agosto, na sua redação
atual, compete ao INEM, licenciar a utilização de desfibrilhadores
automáticos externos, quer no âmbito do SIEM, quer em locais de acesso
público, bem como monitorizar e fiscalizar o exercício da atividade de DAE,
com o objetivo de garantir que, em condições normais, cada ato de DAE é
realizado por um operador treinado e certificado, atuando por delegação
médica, com recurso a equipamento em adequadas condições de
funcionamento e corretamente integrado na cadeia de sobrevivência.
Ao INEM, compete ainda a aprovação e implementação de um Programa
Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE), que serve de base
a uma rede nacional de DAE.
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Licenciamento da atividade de transporte de doentes e dos veículos a ela afetos
através do Serviço de Alvarás e Auditorias:
Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de
transporte de doentes, incluindo os dos respetivos veículos, e proceder ao
licenciamento desta atividade.
Fiscalizar a atividade de transporte de doentes urgentes/emergentes, sem
prejuízo da competência sancionatória atribuída a outros organismos.
Atividade de planeamento, coordenação e prestação de assistência médica em:
Situações de exceção, nomeadamente catástrofes e acidentes graves com
multivítimas.
Eventos de alto risco que contem com a participação do Instituto.
Proteção e Socorro a altas individualidades.
Incidentes tático-policiais, em estreita articulação com as Forças e Serviços
de Segurança.
Missões internacionais, nomeadamente, através do empenhamento do
Emergency Medical Teams (EMT), estrutura certificada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
Atividade de formação e promoção da formação dos profissionais indispensáveis às
ações de emergência médica:
Definir, planear e orientar a estratégia de formação em emergência médica,
dos vários intervenientes do SIEM, incluindo estabelecimentos, instituições e
serviços, do SNS.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica,
ministrada pelo INEM.
Conceber e preparar produtos pedagógicos com enfoque na emergência
médica.
Atividade de formação e promoção da formação para o público em geral,
nomeadamente:
Mass Training - Suporte Básico de Vida.
Suporte Básico de Vida
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Adulto.

Suporte Básico de Vida

Pediátrico.

Suporte Básico de Vida - Desfibrilhação Automática Externa.
Acreditação de entidades externas para formação em Emergência Médica:
Acreditar entidades externas ao INEM, para a realização de ações de
formação em emergência médica.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica,
ministrada pelas entidades acreditadas, nomeadamente através da
realização de auditorias.
Atividades de divulgação:
Desenvolver ações de sensibilização e informação dos cidadãos no que
respeita ao SIEM.
Promover a realização de estágios de observação nos seus meios e locais de
trabalho, com vista a dar a conhecer o funcionamento do SIEM, numa
perspetiva útil e pedagógica.
Dinamizar um programa de ações de sensibilização, através de visitas de
estudo, visando fomentar a adequada utilização dos serviços e meios de
emergência médica pré-hospitalares.
Disponibilizar e atualizar informações no site da internet em www.inem.pt.
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6. PARCERIAS E
ESTRATÉGICOS

PROTOCOLOS

DE

COLABORAÇÃO

O INEM tem procurado constituir uma sólida, alargada e abrangente rede de
parceiros para colaborações diversas, quer a nível nacional quer a nível
internacional, procurando obter ganhos de sinergias existentes, de especialização
e/ou de complementaridade. Estas parcerias são formalizadas mediante a assinatura
de protocolos com as entidades no sentido de melhorar a eficiência e a
acessibilidade e, ainda, na garantia da sustentabilidade financeira do INEM.
Destaca-se também a cooperação internacional fortalecendo o relacionamento de
natureza bilateral ou multilateral em nome do Estado português e em consonância
com as orientações da DGS, entidade que coordena esta área no âmbito do
Ministério da Saúde.
Em 2021, para além de manter as parcerias já formalizadas e em vigor identificam-se
seguidamente as mais expressivas), o INEM prevê estabelecer novas parcerias. Será
dada especial atenção a novas parcerias com associações da sociedade civil que
possam contribuir para o desenvolvimento de processos formativos e que
proporcionem troca de experiências e fortaleçam uma cultura de relações
colaborativas.

6.1. PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO
No ano de 2021, para além de manter as parcerias já formalizadas e em vigor, o INEM
prevê estabelecer novas ou dinamizar parcerias já existentes, onde se destacam:
Parcerias

com faculdades

para estágios formativos integrados

em

licenciaturas, mestrados e doutoramentos;
Protocolo de Colaboração com Universidades/Institutos, contribuindo para
uma melhor integração dos conhecimentos adquiridos pelos alunos no
contexto da atividade profissional e promover o contacto com o mercado
de trabalho;
Protocolos para utilização de instalações para bases de meios de
emergência do INEM;
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Protocolo de colaboração com o Exército português que contemple a
formação em emergência médica, utilização de infraestruturas, gestão do
medicamento e dispositivos médicos, psicologia clínica, Hospital campanha
e cenários de risco biológico;
Protocolo de cooperação com o Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), no
que diz respeito ao acesso a dados administrativos relativos às ocorrências
pré-hospitalares no Continente, para fins exclusivamente estatísticos;
Protocolo que regula a colaboração e articulação entre os Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) através do Centro de Contacto do
Serviço Nacional de Saúde (SNS 24) e o INEM, através do Centro de
Informação Antivenenos (CIAV);
Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Educação e o Ministério da
Mass Training
do 10º ano dos estabelecimentos de ensino públicos;
Protocolo de Colaboração com as ARS para formação e acreditação de
entidades no âmbito de SBV/DAE;
Protocolo de Colaboração com Serviço Regional de Proteção Civil e
Bombeiros dos Açores (SRPCBA), no âmbito da emergência pré-hospitalar,
com a partilha de informação e na formação dos agentes de ambas as
instituições;
Protocolo de Colaboração entre as Equipas de Apoio Psicossocial (EAPS) da
ANEPC e o CAPIC;
Protocolo de Colaboração com a APAV

Associação Portuguesa de Apoio

à Vítima, com vista à regulação da colaboração no âmbito da temática das
vítimas de violência doméstica e de crime, nomeadamente de criminalidade
violenta, designadamente, familiares e amigos de vítimas de homicídio e
vítimas de violência sexual. Este protocolo visa contribuir para o apoio, defesa
e promoção dos seus direitos, nomeadamente nas seguintes áreas:
identificação, informação e referenciação de vítimas de crime; participação
em projetos ações de formação e de investigação dentro do âmbito das
missões dos Outorgantes e a sensibilização cívica para áreas de missão dos
Outorgantes;
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Protocolo de Colaboração com a Liga Portuguesa de Futebol (Protocolo
Desfibrilhação Automática Externa nos estádios de futebol);
Protocolo de colaboração CODU Mar com a SRBPCA Açores, no âmbito do
Serviço de Assistência Telemédica Marítimo (Maritime Telemedical Assistance
Service - TMAS), que visa, em especial, o funcionamento complementar do
Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU-MAR) do INEM e da SAGE
(Sala de Atendimento e Gestão de Emergências) do SRPCBA;
Memorando de entendimento com o Serviço de utilização comum dos
hospitais

(SUCH),

sendo definidos

princípios

e

regras

de atuação,

nomeadamente nas áreas da Gestão de Logística, arquivo e Gestão de
Serviços de Transporte;
Protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa para
organização de dispositivo de resposta a emergência na cidade de Lisboa.
Protocolo com a Câmara de Cascais com vista à utilização de infraestruturas
municipais,

para

acomodação

e

armazenamento

do

Módulo

de

Emergência Médica PT EMT.
Parceira com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) na área
das TIC.

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

Prevê-se ainda, estabelecer novos protocolos nomeadamente:
Protocolo

com

a

DGS

para

implementação

de

dashboard

de

desenvolvimento e monitorização de indicadores das Vias Verdes AVV e
Coronária;
Protocolo com Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR),
Instituto da Mobilidade e dos Transportes I. P. (IMT), Laboratório Nacional de
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Engenharia Civil, I. P. (LNEC), Infraestruturas de Portugal, S. A. e Prevenção
Rodoviária Portuguesa(PRP) para estabelecer as condições de realização
das atividades a desenvolver em Portugal, no âmbito da ação para recolha
de indicadores-chave de desempenho para a segurança rodoviária,
Baseline

.

Protocolo de colaboração entre o Exército Português e o INEM, tendo em
vista o desenvolvimento de um modelo de cooperação bilateral, que se
desenvolverá, nas áreas da Formação em emergência médica; Módulos de
Emergência Médica, Defesa biológica, química e radiológica (BQR) e socorro
tático;

Uti1ização

de

infraestruturas;

Psicologia

clínica;

Gestão

do

medicamento, dispositivos médicos e produtos de saúde.

6.2. PARCERIAS COM ÓRGÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Comunicação, em todas as suas vertentes, tem sido utilizada no sentido de fazer
chegar, de forma célere e abrangente, a máxima informação possível a todos(as)
os(as) trabalhadores(as) e colaboradores(as) do INEM. Para além disso, tem sido uma
ferramenta fundamental na divulgação de informação aos(às) cidadãos(ãs),
ensinando-os a atuar e capacitando-os para uma autogestão eficaz da sua saúde.
Um(a) cidadão(ã) melhor informado é um(a) cidadão(ã) mais capaz.
Neste sentido, o INEM tem estabelecido várias parcerias com órgãos de
comunicação social, no âmbito da sua responsabilidade social. As parcerias já
estabelecidas serão mantidas ao longo do ano 2021, tendo esta estratégia sido
reforçada com o estabelecimento de novas parcerias, designadamente com a
imprensa de âmbito regional.
Das parcerias já existentes, que visam aconselhar o(a) cidadão(ã) sobre a sua saúde,
destacam-se:
Correio da Manhã: No âmbito de uma parceria estabelecida com o Correio
da Manhã, o INEM dispõe de um espaço semanal para a publicação de
textos relacionados com a emergência médica e com a atividade do
suplemento de Saúde deste jornal, nas suas edições de sábado e domingo.
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Jornais do Grupo Diário de Coimbra: O Grupo Diário de Coimbra é composto
pelo Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Aveiro e Diário de Viseu.
Semanalmente, os quatro diários publicam, na sua rubri
conselhos úteis que visam ajudar o(a) cidadão(ã) a gerir melhor a sua saúde.
Destak: Parceria que visa, mais uma vez, aumentar o conhecimento do(a)
cidadão(ã) sobre o funcionamento do INEM, do Sistema Integrado de
Emergência Médica, e sobre como atuar em caso de emergência. Todas as
semanas, à terça-feira, é possível encontrar informação do INEM neste órgão
de comunicação social.
Jornal Cruz Alta: Também com o mesmo propósito, o INEM estabeleceu um
protocolo com um órgão informativo da Unidade Pastoral de Sintra.
RTP África:

parceria estabelecida com a RTP África, para a rúbrica de

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

Em 2021 a estratégia de criação de parcerias com a Comunicação Social estendeuse a diversos órgãos de comunicação regionais, sendo uma aposta do INEM reforçar
esta sinergias por considerar que é uma forma privilegiada de fazer chegar as suas
mensagens a um público-alvo muito importante, designadamente as pessoas de
mais idade.
As parcerias adiante discriminadas têm periodicidade semanal e podem ser
encontradas em versão impressa ou online.
Jornal do Centro (Região Centro, Viseu);
Sinal TV (Alto Tâmega);
Diário de Trás-os-Montes (Trás-os-Montes);
Alto Alentejo (Portalegre);
Diário Online (Algarve);
Campeão das Províncias (Coimbra/Bairrada).
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6.3. PARCERIAS PARA BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES
O INEM tem vindo a celebrar protocolos de cooperação com empresas/instituições
para benefício dos seus(suas) trabalhadores(as), que se traduzem em condições
especiais na aquisição de bens e serviços em diversas áreas.
Ao estabelecer estes protocolos, o INEM tem como objetivo disponibilizar informação
aos(às) seus(suas) trabalhadores(as) de todas as empresas e instituições que
manifestem a sua vontade em atribuir-lhes benefícios e condições de mercado mais
vantajosas.
O conjunto de protocolos e parcerias firmadas para este fim, foi desenhado no
sentido de abordar as reais necessidades do(a) trabalhador(a), mas também com o
intuito de estimular o bem-estar e um estilo de vida saudável.
Desde

óticas

e

farmácias,

centros

médicos

e

ginásios.

Todos(as)

os(as)

trabalhadores(as) podem beneficiar de preços reduzidos nos espaços com os quais
o INEM tem um protocolo estabelecido, destacando-se:
Protocolos com Ginásios para promoção da prática regular de exercício
físico, assim como com institutos de saúde e beleza, com ofertas e descontos
de serviços.
Protocolos com Centros Clínicos Oculares e Medicina Dentária com
descontos de produtos e serviços.
Protocolos com Farmácias, permitindo o acesso a medicamentos, produtos
farmacêuticos e artigos em condições vantajosas.
Protocolos com Hotéis com descontos em alojamentos.
Protocolo com atribuição de um cartão de descontos em combustível para
consumo particular dos colaboradores do INEM.
Protocolo com Serviços de Comunicação e Multimédia, SA, com descontos
nos serviços de comunicação e multimédia.
Protocolos com Oficinas, proporcionando descontos em produtos e serviços
em todo o país.
Protocolo

para

atividades

lúdicas

a

preço

reduzido

para

os(as)

trabalhadores(as) do INEM.
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6.4.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Com base no Plano Estratégico do INEM 2020-2022 e no âmbito das suas atribuições
legais, designadamente desenvolver ações de cooperação internacional, de
natureza bilateral e/ou multilateral, o Instituto tem vindo a desenvolver, em
articulação com a DGS, por forma a seguir aquelas que são as prioridades do
Ministério da Saúde para a cooperação internacional, um conjunto de ações
integradas a este nível 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.
Existe a expetativa de, no ano de 2021, existir maior cooperação com os países dos
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste (TL), com as
Nações Unidas (UN), com a União Europeia (EU) e com os países vizinhos, uma vez
que:
Portugal irá presidir o Conselho da União Europeia durante o primeiro
semestre de 2021;
Existe uma colaboração próxima com as Nações Unidades, através da United
Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC), da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e com o Mecanismo Europeu de Proteção Civil da
União Europeia;
Existe uma colaboração próxima com a OTAN/NATO, através do Joint Health
Group (JHG);
Existe também uma forte aposta de cooperação no Plano de Ação na
Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os PALOP e TL.

Atualmente, aguardam-se respostas a diversos Planos de Ação, elaborados e
apresentados nos últimos anos aos respetivos governos/ entidades/ autoridades
competentes, uma vez que os desenvolvimentos das atividades planeadas para esta
área de cooperação acabaram por sofrer algumas alterações, devido ao impacto
do novo coronavírus SARS-CoV2, causador da Emergência de Saúde Publica de
Âmbito Internacional, declarada pela OMS a 31 de janeiro de 2020. Nesse sentido,
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convém assinalar que, existem protocolos e memorandos de entendimento vigentes
com diversos países, nomeadamente, com Moçambique, Timor-Leste, Marrocos,
Turquia, Cabo-Verde, Angola aos quais se espera dar sequência.
Apesar dos constrangimentos no decorrer do ano de 2020 e tendo em conta as
ações realizadas ao longo desse mesmo ano, para o ano de 2021 destaca-se a
cooperação com:
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 com 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
à COVID-19, que terminou no dia 10 de junho 2020. Decorrente da missão, foi
doado ao Ministério da Saúde de São Tome e Príncipe equipamento de
proteção individual, material e consumíveis clínicos e medicamentos para
apoio na 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 naquele 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 e suporte
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 cooperou com a

Organização Mundial de Saúde (OMS) através do seu Portuguese Emergency
Medical Team (PT EMT), no sentido da melhoria da capacidade de resposta
à emergência, fora das fronteiras da UE. Esta parceria versou não só melhorar
a capacidade de resposta do Instituto de combate à pandemia COVID-19,
mas também o estreitamento de laços com a Iniciativa EMT da OMS e com
o Gabinete da OMS Europa, através do suporte, know-how e partilha de
conhecimento para melhoria dos cuidados prestados pelas equipas EMT. Em
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2021, prevê-se que a cooperação, apoio e suporte seja mantido quer no
combate à pandemia por COVID-19, quer em outras áreas de resposta à
emergência. Por outro lado, o INEM pretende também manter a estreita
ligação com a UNDAC da OCHA

UN.

Em 2020 o INEM foi convidado e nomeado pela OMS, como Responsável
Operacional do PT EMT

INEM, para mentor do processo de certificação do

EMT Tipo 1 Fixo do Ministério da Saúde da Lituânia, com vista à classificação
como EMT de acordo com os standards da OMS. Com este processo, ainda
em andamento durante 2021, irá também existir um posterior reforço de
capacidades do Voluntary Pool da DG ECHO/ EU.
OTAN/NATO

Em 2021, o INEM pretende continuar a acompanhar de perto

e com muita atenção, como fez em 2020, os assuntos do Joint Health Group
(JHG), através do Conselho Diretivo e do Departamento de Emergência
Médica, adotando as diligências necessárias para mantermos o Ministério da
Saúde em alinhamento com a estratégia de resiliência e cooperação civilmilitar abordada nos diversos documentos e reuniões da OTAN/ NATO.
Este papel ativo pretende também dar seguimento ao disposto no DecretoLei 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 cooperação e alinhamento estratégico, interministerial
pretende também garantir o fortalecimento da estratégia portuguesa com a
dos restantes parceiros da Aliança e por sua vez também com a EU.
União Europeia

Em 2021, o INEM vai manter 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 (DG
ECHO/EU). Neste âmbito, está previsto ao longo de 2021 prosseguir com o
projeto cofinanciado pela DG ECHO de readaptação, atualização e
substituição de equipamentos do seu módulo, por forma a melhorar a sua
capacidade de resposta a situações de catástrofe e por consequência
melhorar também a capacidade de resposta da União Europeia. O projeto,
iniciado em 2019, continuou a desenvolver-se em 2020, com a aquisição de
material e equipamento, bem como com a verificação e incorporação dos
mesmos. Dada a situação pandémica, e as diversas contingências quer
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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
o fim de 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 sempre as normas definidas pela OMS.
Por outro lado, tendo firmado laços com outras entidades e países que
conduzirão a um fortalecimento da resposta de emergência da DG
ECHO/EU, em 2020, o PT EMT do INEM foi convidado a integrar o consórcio
europeu que irá levar à execução do Projeto TEAMS 3.0. Com este projeto,
que se prevê concluído em outubro de 2022, 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 ainda
uma abordagem mais estandardizada, inovadora e rentável à formação em
EMC/ EMT na Europa e em todo o Mundo.
Outro âmbito onde o PT EMT está igualmente incluído é o Projeto Financiado
SAMA 2020 para RCi

iTEAMS, através do desenvolvimento de um sistema de

registo clínico adaptado às suas necessidades. Com este projeto, iniciado
em 2020 e com data prevista de conclusão em maio de 2022, 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 permita não
só a realização do registo clínico eletrónico, mas também que possa ser
utilizado como uma ferramenta que garanta o apoio à gestão clínica do
módulo (gestão de doentes, profissionais, stocks, bem como a monitorização
e acompanhamento da atividade). Para este projeto foram desenvolvidas
parcerias com universidades internacionais e nacionais. Por outro lado,
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importa dar uma maior utilidade a outros projetos financiados pela União
Europeia (EU) nesta área, se possível.
Prevê-se para o ano de 2021 a continuação dum projeto de parceria entre
nove países da UE, iniciado em 2020, 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 a capacidade máxima nos países europeus com equipas certificadas e
inscritas no Voluntary Pool só vai até ao nível de EMT Tipo 2.
No domínio da cooperação técnica, em 2021, o INEM vai continuar a
participar nas reuniões técnicas promovidas pela DG ECHO relativas 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.
Dentro deste quadro de cooperação europeu o INEM prevê, durante 2021,
recorrer a fundos comunitários por forma a melhorar a sua capacidade de
resposta global, bem como participar em reuniões técnicas, formação e
exercícios internacionais específicos para módulos médicos.
Cooperação Luso-Espanhola

Neste âmbito mantém-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 rentabilização de recursos entre os dois países e a prestação dos
cuidados de saúde especializados às pessoas que deles necessitam.
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, prevendo-se a continuidade de trabalhos nesta área também em
2021.
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7. PROGRAMA
DE
CERTIFICAÇÃO

ACREDITAÇÃO/PROCESSOS

DE

A gestão da qualidade é uma decisão estratégica do INEM, com vista à melhoria do
desempenho da atividade de emergência médica, proporcionando uma base
sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável, e procura sistemática da
excelência.
Em 2021 será dada continuidade à implementação dos instrumentos de Gestão da
Qualidade, de modo a promover e garantir a segurança aos(às) cidadãos(ãs). Neste
sentido identificam-se como objetivos a alcançar:
Consolidar o programa de Acreditação no âmbito CODU e Meios de
Emergência Médica, cumprindo todos os standards do Grupo I do Manual de
Standards para Unidades de Urgência e Emergência da DGS e iniciando o
cumprimento dos standards do grupo II.
Recorde-se que a atividade do 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
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. E 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 Unidades de Urgência e Emergência. O
certificado foi passado no dia 5 de fevereiro de 2018.
Em janeiro de 2020, o INEM teve uma visita de acompanhamento do
Programa de Acreditação CODU/Meios, mantendo a acreditação no nível
BOM.
Este programa proporcionou uma padronização e organização dos serviços
por forma a garantir aos(às) cidadãos a pronta e correta prestação de
cuidados de saúde, assegurando o acesso a um serviço de qualidade e
segurança, de acordo com a Estratégia Nacional para a Qualidade.
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Trata-se de um programa que se traduz no envolvimento de todos os níveis
da

organização,

num

processo

de

cooperação que

satisfaça as

necessidades e expetativas, cuidando das relações de sinergia e interface
entre processos, com o objetivo de identificar áreas de melhoria. É um
processo dinâmico sujeito a avaliação periódica, analisando os objetivos
propostos, o seu cumprimento e a eficácia das medidas implementadas,
resultando num esforço de gestão que se pode traduzir na melhoria continua.
Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação nas áreas de
suporte e operacional, pela norma do sistema de gestão da qualidade (ISO
9001), através da extensão de certificação a toda a organização exceto
Centro de Orientação de Doentes Urgentes e Ato Médico, nomeadamente
Gestão e suporte da emergência médica, licenciamentos 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 apenas a orientação de
doentes urgentes e ato médico.
Consolidar os processos de certificação do Sistema de Gestão da Formação
Profissional, incluindo aprendizagem enriquecida por Tecnologia pela NP
4512, do Sistema de Gestão Ambiental, pela EN NP ISO 14001, e do Sistema
de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, pela ISO 45001.
Promover a segurança dos(as) cidadãos(ãs), através da realização de
auditorias à atividade dos meios de emergência médica e a execução dos
respetivos protocolos, bem como à triagem de prioridades nos Serviços de
Urgência dos utentes referenciados pelos CODU do INEM.

7.1.

QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO (SST)

O Conselho Diretivo do INEM está consciente das suas responsabilidades na
sociedade e empenhado com a promoção do sucesso sustentado na atividade de
emergência médica.
O

foco

primordial

assenta

na

unidade

de

propósito,

na

orientação

e

comprometimento de toda a organização, promovendo uma cultura de confiança
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e integridade e incentivando o compromisso com a qualidade, constituindo
oportunidades para gerar mais valor.
Em 2020 foi certificado o Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança e
Saúde no Trabalho e Sistema de Gestão da Formação Profissional enriquecida por
tecnologia.
Assume-se o sistema de gestão de qualidade, como uma prática de gestão que se
traduz no envolvimento de todos os níveis da organização, num processo de
cooperação que satisfaça as necessidades e expetativas, cuidando das relações de
sinergia e interface entre processos, com o objetivo de identificar áreas de melhoria.
É um processo dinâmico sujeito a avaliação periódica, analisando os objetivos
propostos, o seu cumprimento e a eficácia das medidas implementadas, resultando
num esforço de gestão que se pode traduzir na melhoria continua.
O sistema de gestão de qualidade permite:
Dar continuidade e consolidar a abordagem por processos nas áreas de
gestão, suporte e operação, pela norma (ISO 9001).
Promover a segurança dos(as) cidadãos(ãs), através da realização de
auditorias à atividade dos meios de emergência médica e a execução dos
respetivos protocolos, bem como à triagem de prioridades nos Serviços de
Urgência dos utentes referenciados pelos CODU do INEM.

Existe o compromisso em garantir a satisfação dos utentes através da aplicação de
procedimentos adequados de emergência médica, e promover o envolvimento das
partes interessadas relevantes na formação em emergência médica.
Para o ano de 2021 o objetivo estratégico passa pela extensão da certificação do
Sistema de Gestão da Qualidade de todos os processos da organização pela NP EN
ISO 9001, na consolidação dos processos do Sistema de Gestão Ambiental, pela EN
NP ISO 14001, e do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, pela ISO
45001 e início da transição da certificação do Sistema de Gestão da Formação
Profissional, incluindo aprendizagem enriquecida por Tecnologia pela NP 4512 para
o Sistema de gestão para organizações educativas/formativas pela ISO 21001.
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No que concerne ao Ambiente, existe o compromisso de minimizar os impactes
ambientais decorrentes das suas atividades, promovendo a utilização racional dos
recursos naturais, prevenindo a poluição e a pegada carbónica da organização.
Em 2021 o INEM propõe-se contribuir para o desenvolvimento sustentável, nas
vertentes:
Proteção do ambiente.
Mitigação de riscos para a organização.
Cumprimento das obrigações de conformidade.
Avaliação para melhoria do desempenho ambiental.
Análise do ciclo de vida.
Controlo de resíduos.
Objetivos ambientais e planeamento para os atingir.
Registos na plataforma SIRAPA

Agência Portuguesa do Ambiente.

Realização de auditorias.
Comunicação da informação ambiental.

Quanto à Segurança e Saúde no Trabalho, existe o compromisso para o ano de 2021
de fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis e eliminar perigos e reduzir
riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), permitindo prevenir, controlar e
monitorizar a ocorrência de lesões e problemas de saúde relacionadas com o
trabalho. Pretende-se ainda envolver os trabalhadores na participação e consulta no
âmbito da SST.

Durante o ano de 2021, será dada ainda continuidade a atividades como:
Redução de riscos de acidentes e de doenças profissionais.
Levantamento de perigos e análise de riscos relacionados com os locais e
atividades de trabalho (Delegações Regionais, Edifícios Centrais, Meios de
Emergência Médica e CODU).
Melhoria da satisfação e motivação dos(as) trabalhadores(as) pela
promoção e garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável.
Abrangência das atividades de prevenção a toda a organização.

Página

44

Redução das taxas de absentismo;
Acompanhamento da medicina do trabalho;
Criação do Serviço Interno de Saúde Ocupacional
Análise dos dados referentes aos acidentes de trabalho com previsão de
adequação de tabela de registos para tratamento estatístico dos dados;
Realização de auditorias técnicas;
Identificação das necessidades de formação e sensibilização em matéria da
Segurança e Saúde no Trabalho.

Na formação profissional, incluindo a aprendizagem enriquecida por tecnologia, é
compromisso do INEM garantir a formação de excelência no âmbito da emergência
médica, visando assegurar qualificações profissionais dos diferentes intervenientes do
SIEM.
No ano de 2021 será dada prossecução aos seguintes objetivos:
Melhoria dos produtos de formação profissional;
Propostas para o plano da atividade formativa do ano seguinte;
Plano de investimentos para atividades formativas;
Transição para a norma ISO 21001, Sistema de Gestão para organizações
educativas/formativas.

Iniciar a implementação dos Sistemas de Gestão da Conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal pela norma NP 4552, Gestão de Emergências em
Sociedade pela norma UNE-ISO 22320, Compras sustentáveis pela norma NP ISO
20400 e Sistema de Gestão da Segurança da Informação pela norma ISO-IEC 27001.
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8. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO
ATIVIDADES E MECANISMOS DE MONITORIZAÇÃO

DE

O Plano de Atividade para 2021 foi elaborado através de uma metodologia
participativa, envolvendo os dirigentes, os responsáveis intermédios e os(as)
trabalhadores(as).
Partindo dos objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico para o triénio
2020/2022 e tendo em consideração os recursos orçamentados, são apresentados
no presente documento as medidas já adotadas e as atividades já desenvolvidas no
primeiro trimestre de 2021 e as medidas ainda a adotar bem como as atividades a
desenvolver até ao final do ano de 2021.
A monitorização/avaliação periódica é fundamental para análise de desvios e
antecipação de eventual nova programação ou reorientação do planeamento
anual face a constrangimentos internos e externos que venham a revelar-se
condicionadores para atingir os objetivos. Assim, essa monitorização periódica tem
sido realizada através dos seguintes mecanismos:
Avaliação do nível de execução através de elaboração de relatórios com o
ponto de situação do nível de execução de cada um dos objetivos
operacionais e indicadores que concorrem para os objetivos estratégicos do
INEM.
Reuniões entre o Conselho Diretivo e os Dirigentes e Responsáveis, para
análise de resultados, discussão e definição de eventuais revisões ou
reorientações do planeamento anual.
.
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9. ENQUADRAMENTO E ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Tendo em conta que o lançamento do novo ciclo de planeamento estratégico em
saúde, PNS 2021

2030, foi afetado pelo advento da pandemia de COVID-19,

originando a suspensão temporária dos trabalhos de planeamento iniciados em 2019,
e de acordo com as orientações da prorrogação do PNS

Extensão 2020 no Ano

2021, o INEM considerou no processo de elaboração de definição das atividades
para 2021 os desafios anunciados pelo Ministério da Saúde, a saber:
O envelhecimento da população;
A epidemia das doenças não transmissíveis;
As iniquidades em saúde;
As alterações climáticas;
O fortalecimento do sistema de saúde;
As migrações e as emergências em saúde pública.

Em 2021 o INEM, em articulação com a DGS, irá implementar um dashboard para
disponibilização de informação das Vias Verdes (AVC e Coronária). Este objetivo
comum é, assim, proposto como objetivo interinstitucional com o objetivo de
melhorar o acesso dos doentes com AVC, para o tratamento adequado, e o acesso
dos doentes com enfarte agudo do miocárdio, com supra-desnivelamento do
segmento ST (EAMST) para Angioplastia Primária.
Para além do referido, e com vista à implementação de objetivos de
desenvolvimento sustentável conducentes à melhoria da saúde das populações, foi
tido em conta:
O Programa do XXII Governo Constitucional, tendo em particular
consideração as prioridades assumidas e as medidas previstas.
As Orientações e diretrizes Interinstitucionais.

No Plano Estratégico 2020/2022, encontram-se detalhados os contributos, na área de
atuação do INEM, para a concretização das várias Orientações Estratégicas do
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Ministério da Saúde, conjugando as medidas a adotar com as referidas orientações.
Várias das medidas inscritas no Plano Estratégico 2020/2022 serão consubstanciadas
nas atividades apresentados ao longo do presente documento e serão também
traduzidas em indicadores no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR).
No quadro seguinte, apresenta-se o alinhamento/contribuição dos objetivos do INEM
com os Planos Superiores Institucionais:
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Quadro 2 - Alinhamento dos objetivos do INEM com os Planos Superiores Institucionais
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10. ANÁLISE ESTRATÉGICA
As grandes linhas de ação estratégica para 2021 tiveram em conta as Orientações
Estratégicas do Ministério da Saúde, os objetivos identificados no Plano Estratégico
do INEM 2020/2022, bem como as necessidades de melhorias identificadas na área
de atuação da emergência médica, no contexto resultante da COVID-19.
Genericamente, as grandes linhas de ação estratégica - no sentido de alcançar a
visão ambicionada para o INEM e tendo sempre presente a sua missão - passam
nomeadamente pela combinação de dois níveis:
Estratégia global de crescimento

concentração (integração horizontal)

focando num número restrito de produtos e serviços altamente relacionados;
Estratégia de área de negócio

diferenciação do serviço de modo a ser

percebido pelos nossos clientes como único.

Neste âmbito o INEM elaborou o mapa dos macroprocessos (descrito no capítulo 4),
para o triénio 2020/2022, que pretende traduzir a estratégia definida e visualizar de
uma forma mais integrada, o funcionamento do conjunto de processos existentes.
Este mapa de macroprocessos estrutura-se em três grandes áreas:
Governação clínica;
Gestão operacional;
Gestão de suporte.

Tendo em consideração o processo de desenvolvimento da estratégia, importa
agora proceder ao seu planeamento. Para tal, identificam-se os temas estratégicos
prioritários que dividem a estratégia em vários processos de criação de valor distintos,
e que possibilitam a organização do mapa estratégico nas dimensões de curto,
médio e longo prazo:
Excelência operacional;
Segurança e confiança;
Inovação.
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11. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os objetivos estratégicos para 2021 estão alinhados com um conjunto de análises
apresentadas no Plano Estratégico para 2020/2022, considerando quatro perspetivas:
clientes, processos, inovação e aprendizagem e perspetiva financeira, como
expresso no Mapa Estratégico.

Figura 4 - Mapa Estratégico

No Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) para 2021, nos parâmetros
eficácia, eficiência e qualidade, foram definidos os objetivos operacionais
específicos para cada uma das áreas estratégicas, bem como as respetivas metas
de concretização (indicadores) e sua calendarização.
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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(as) 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.
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12. OBJETIVOS OPERACIONAIS
Os objetivos operacionais para cada uma das áreas estratégicas, estão refletidos:
No Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do INEM.
Nos QUAR de cada uma das Unidades Orgânicas (UO).

Quer o QUAR do INEM, quer os QUAR de cada UO, que refletem a respetiva avaliação
de desempenho, serão monitorizados a partir dos sistemas de informação e das bases
de dados de cada UO e serão sujeitos a uma avaliação permanente.
Os desafios para o ano de 2021, originaram a necessidade de revisão e atualização
de objetivos operacionais definidos no Plano Estratégico, quer para o QUAR do INEM,
quer para os QUAR de cada UO.

Em suma, o INEM continuará a empenhar-se na sua atividade core, assegurando
maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados aos(às)
cidadãos(ãs), centrando-se nas seguintes áreas/objetivos operacionais:

Garantir, na área da emergência médica, uma resposta integrada, rápida, segura e
de qualidade:
Aplicar questionários de avaliação da satisfação;
Promover a qualidade na prestação do socorro aos utentes;
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.

Melhorar a integração de serviços que potenciem o valor e o reconhecimento da
marca INEM:
Melhorar o empowerment dos(as) cidadãos(ãs), contribuindo para a literacia
em saúde.
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Potenciar a utilização de tecnologias e instrumentos de gestão inovadores:
Implementar RPA (Robotic Process Automation) em áreas de suporte;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios;
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação;
Implementar medidas de combate à corrupção e infrações conexas;
Consolidar a implementação do Registo Clínico Eletrónico (iTeams) em todas
as suas vertentes;

Garantir o planeamento, coordenação e prestação de cuidados de saúde na área
da emergência médica:
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica, que
permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços
prestados;
Dar continuidade ao processo de revisão do sistema de triagem do CODU;
Melhorar o modelo de gestão da atividade de transporte de doentes;
Melhorar o modelo de gestão do Programa Nacional de Desfibrilhação
Automática Externa;
Implementar e rever protocolos apoiados em normas de orientação clínica;
Rever e atualizar os despachos que definem e regulam a atividade do CODU
e dos meios;
Melhorar a capacidade de intervenção em situações de exceção, interna e
externamente.

Garantir o planeamento, coordenação e acreditação da formação em emergência
médica:
Definir um plano de implementação e desenvolvimento da Academia de
Formação INEM;
Atualizar a estratégia de formação em emergência médica;
Otimizar a rede de formação em emergência médica acreditada pelo INEM,
permitindo o crescimento exponencial das pessoas com formação.
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Desenvolver a investigação e a inovação na área da emergência médica:
Potenciar a publicação de artigos científicos;
Promover a realização de reuniões científicas;
Promover a apresentação de candidaturas a prémios.

Promover parcerias estratégicas:
Desenvolver projetos de parceria interinstitucional;
Estabelecer parcerias com entidades externas para promover campanhas
de sensibilização.

Garantir e reter um quadro de pessoal com elevadas qualificações e competências:
Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde ocupacional.

Investir na capacidade logística e de sistemas de informação, otimizados e
adequados às necessidades dos(as) trabalhadores(as) e dos(as) cidadãos(ãs):
Elaborar/rever um plano de implementação/reabilitação das bases dos
meios de emergência;
Elaborar/rever um plano de renovação e otimização dos serviços de
backoffice;
Rever o plano de implementação/renovação de meios de socorro de
acordo com a expectativa dos investimentos;
Definir um plano de renovação e otimização dos equipamentos de
electromedicina;
Promover a desmaterialização dos processos;
Elaborar um plano de renovação do parque informático;
Reestruturar

a

rede

de

dados

e

de

distribuição,

garantindo

a

interoperabilidade dos sistemas;
Otimizar os recursos informáticos com vista à maior produtividade e
simplificação de processos.
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Promover

uma

cultura

de

colaboração,

pensamento

crítico,

partilha

de

conhecimento e inovação, potenciando o trabalho em equipa:
Rever e Implementar o Processo de Comunicação do INEM;
Promover o incentivo ao envolvimento e participação dos profissionais;
Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 28
da LOE;
Aplicar questionários de avaliação da satisfação das Unidades Orgânicas;
Melhorar a comunicação com os parceiros do SIEM.

Garantir a sustentabilidade financeira do INEM:
Elaborar um plano financeiro adequando os investimentos em bens de
capital;
Implementar uma política de controlo interno;
Adequar o plano orçamental de acordo com o contexto externo e interno;
Implementar um plano de compras sustentáveis;
Rever a tabela de preços dos serviços prestados pelo INEM;
Aumentar as receitas em prestações de serviços;
Rever a tabela de financiamento dos Postos de Emergência Médica.

Investir em projetos passíveis de cofinanciamento por via de financiamento
externo/fundos estruturais:
Promover o financiamento de projetos no INEM;
Identificar oportunidades de financiamento externo.

No quadro da página seguinte apresenta-se a articulação dos objetivos
operacionais de 2021 com os objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico
2020/2022.
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Quadro 3 - Articulação dos objetivos operacionais com os objetivos estratégicos

No capítulo seguinte será apresentada a proposta de QUAR do INEM para o ano de
2021, onde se evidenciam os objetivos estratégicos e operacionais para cada uma
das áreas estratégicas do INEM, bem como os indicadores e as respetivas metas de
concretização, a tolerância e o valor crítico.
Dando cumprimento às orientações para o Ciclo de Gestão 2021, foram incluídos no
QUAR a identificação do tipo de indicador (de impacto, de resultado ou de
realização), a identificação dos objetivos interinstitucionais e que contribuem para as
orientações estratégicas do MS e o incremento (positivo ou negativo) de cada
indicador. Foi ainda contemplado, sempre que aplicável, a comparação dos valores
das metas propostas face aos resultados do ano anterior.
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13. QUAR INEM 2021

Quadro 4 - QUAR INEM 2021 (início)
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Quadro 5 - QUAR INEM 2021 (fim)

14. RECURSOS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE DO INEM
Para a concretização dos objetivos propostos, o INEM conta com os Recursos
Financeiros, Humanos, Patrimoniais, Logísticos e Tecnológicos necessários à melhoria da
qualidade da carteira de serviços de emergência médica proposta, planificando as
necessidades de postos de trabalho que permitam a prossecução da sua missão.
No Plano Estratégico 2020/2022 é possível identificar, com maior detalhe, os recursos
necessários, à atividade do INEM.

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

O incremento da atividade do SIEM e as opções estratégias tomadas pelo Ministério da
Saúde têm exigido um aumento inevitável das despesas. Acresce a situação atual
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ocasionada pela epidemia da doença COVID-19 que, na área de atuação da
emergência médica pré-hospitalar, obrigou à adoção de um conjunto de medidas
para assegurar o estado de emergência de saúde pública e que provocou um
aumento nas despesas nomeadamente em aquisição de bens e serviços e despesas
com pessoal.
Assim, há que garantir a sustentabilidade necessária e suficiente para assegurar o
cumprimento dos exigentes objetivos estratégicos, designadamente:
Continuar a reajustar a oferta da rede de meios de emergência médica
adaptada às características/necessidades das diferentes regiões do País;
A indispensável e consequente renovação de equipamentos, de tecnologia e,
sobretudo, da frota do INEM (operada pelo próprio e pelos parceiros do SIEM),
incluindo as viaturas de serviço;
A necessidade permanente de renovação das instalações incluindo as bases
das Ambulâncias de Emergência Médica;
A aposta na formação aos profissionais;
A inovação no desenvolvimento e implementação de novos processos;
E a inevitável contratação de recursos humanos necessária à prossecução das
atribuições e Missão do Instituto.

Durante o ano de 2021 deverá ser considerada a perspetiva de evolução dos prémios
de seguros, assim como deverão continuar a ser implementados mecanismos que
permitam otimizar o valor das suas fontes de financiamento, designadamente através
do controlo eficaz da cobrança da receita, da captação de fundos comunitários e
outros.
Também continuará a ser objeto de atenção, ainda que a sua execução não seja
prioritária face às atuais dificuldades operacionais, a captação de receitas através da
prestação de serviços (como por exemplo, participação em eventos, cursos de
formação, transporte de órgãos/equipas de transplantação, acreditação de entidades
para formação em emergência médica e emissão de alvarás).
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O orçamento da receita para 2021, foi elaborado tendo em conta que 98,04% da
mesma resultará de 2,5% dos prémios ou contribuições relativas a contratos de seguros.
Orçamento de Receita
Rubricas

2019
Inicial

Taxas, multas e outras penalidades

Corrigido

%

Inicial

2021

Corrigido

%

Inicial

%

120.117.500

120.111.500

98,82%

121.674.215

121.400.007

95,53%

126.853.816

98,04%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

773.523

778.523

0,64%

1.622.223

1.781.556

1,40%

1.372.372

1,06%

351.000

351.000

0,29%

537.067

2.441.405

1,92%

540.500

0,42%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

0

0,00%

147.107

147.107

0,12%

894.256

894.256

0,70%

271.809

0,21%

125.000

125.000

0,10%

195.200

547.524

0,43%

320.000

0,25%

30.000

31.000

0,03%

53.270

11.483

0,01%

39.000

0,03%

121.544.130 121.544.130

100%

124.976.231 127.076.231

100%

129.397.497

Rendimentos de propriedade
Transferências correntes União
Europeia
Venda de bens e serviços
Outras receitas correntes
Transferências de capital União
Europeia
Outras receitas de capital
Reposições não abatidas nos
pagamentos
TOTAL

2020

Var. (inicial face ao corrigido)

0
Quadro 6

100,00%

-2.100.000

Orçamento de Receita

No que diz respeito aos projetos cofinanciados, cujo montante é muito significativo, para
A desagregação por natureza de
financiamento é a que se apresenta no quadro seguinte.
Projetos cofinanciados por fonte de financiamento

Contrapartida
Nacional

Contrapartida
Comunitária

Total

Projeto CIAV: Centro de Informação Antivenenos

338 831,58

448 233,64

787 065,22

Projeto Registo Clínico Integrado

110 879,72

628 318,42

739 198,14

Projeto DAE NET- Vida em Tempo Real

103 142,42

136 445,08

239 587,50

Projeto ISSO/IEC 27001

72 148,46

95 443,79

167 592,25

INEM e Família: missão em equipa

70 320,39

93 025,46

163 345,85

17 088,15

96 832,81

113 920,95

203 323,24

609 969,72

813 292,96

1 751,18

9 923,37

11 674,56

0,00

88 565,17

88 565,17

Formação em Emergência Médica
ECHO/ADAPTATION/2019/813618/PT/01
Projeto TEAMS Formação de EMT
PANDEM-2_Pandemic Preparedness and Response
Projeto ANSR Interligação Europeia de BD Segurança Rodoviária (PSA)

7 405,28

7 405,28

14 810,55

UCPM Exercises Multi Catastrophe in times of COVID

4 716,77

26 728,39

31 445,16

ARIEM_PLUS_6_E Asistencia recíproca Interregional en Emergencias y Riesgos

7 659,24

22 977,73

30 636,97

937 266

2 263 869

3 201 135

TOTAL
Quadro 7
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Fontes de financiamento de projetos

Esta informação foi atualizada face á apresentada em sede de orçamento 2021, tendo
em conta o grau de execução financeira entretanto apurado.
Referir que em sede de orçamento o valor tot

egistando-

se um aumento na ordem dos 18%, resultado da necessidade de transitar valores não
executados em 2020 para 2021. Esta situação ficou a dever-se, para além das
dificuldades associadas à morosidade dos processos de contratação publica, aos
constrangimentos associadas à pandemia COVID-19, que obrigou a alocação de RH a
atividades essenciais nessa área.
No Capítulo 20.2 - Medidas e Iniciativas com projetos candidatos a financiamento, estão
apresentados com maior detalhe os objetivos de cada Projeto.

A previsão do orçamento da despesa para 2021 foi efetuada tendo em conta os
objetivos estratégicos, já referidos, do Instituto.
Orçamento de Despesa
2019
Corrigido e
líquido

Rubricas
Inicial
Despesas com
pessoal
Aquisição de bens e
serviços correntes
Juros e outros
encargos
Transferências
correntes
Outras despesas
correntes
Aquisição de bens de
capital
Transferências de
capital
TOTAL
Var. (inicial face ao
corrigido e líquido)

%

2020
Corrigido e
líquido *

Inicial

2021
%

Inicial

%

35.826.681

36.350.894

32,35%

43.020.602

43.164.399

21,73%

46.777.770

36,15%

24.117.187

24.794.581

22,06%

25.721.363

31.077.386

15,65%

25.514.973

19,72%

150

47

0,00%

150

28500

0,01%

100

0,00%

41.317.710

43.335.087

38,56%

46.976.115

117.572.513

59,20%

47.102.377

36,40%

2.887.088

100.598

0,09%

3.666.122

867.433

0,44%

3.862.756

2,99%

4.295.314

3.444.844

3,07%

5.591.879

5.888.637

2,97%

6.139.521

4,74%

0

4.350.000

3,87%

0

0

0,00%

0

0,00%

108.444.130

112.376.051

100%

124.976.231

198.598.868

100%

129.397.497

100%

-3.931.921

-73.622.637

Nota:
Inclui a reserva de 2,5% da receita própria prevista, de acordo com as regras de elaboração do orçamento difundidas
pela Direção-Geral do Orçamento.

Quadro 8 - Orçamento de Despesa
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No que respeita ao
importa salientar os seguintes aspetos:
As despesas com Pessoal

num total de

(Remunerações certas e

permanentes, abonos variáveis ou eventuais e segurança social), sofrem um
aumento na ordem dos 2,4%, justificado essencialmente pela necessidade de
dotar a atividade operacional quer dos CODU quer dos meios de emergência
médica de profissionais (TEPH), não só para colmatar o atual e conhecido
défice, que tem sido ultrapassado com o recurso a horas extraordinárias, mas
também para a necessária abertura de novos meios.
Destaca-se igualmente a necessidade de médicos para os CODU, que
atualmente tem sido colmatada com o recurso a prestadores de serviços.
Situação que, além de mais onerosa, não permite a gestão ideal da atividade,
dado que nem sempre é possível obter disponibilidade desses médicos.
Tal como nos anos anteriores, destaca-

transferências correntes

, que contém a dotação para fazer face aos

estimada em
protocolos estabelecidos

com as

entidades que constituem

o SIEM,

nomeadamente os protocolos com os meios de emergência médica préhospitalar integrados nos serviços de urgência (Ambulâncias SIV e VMER), bem
como com os Postos de Emergência Médica e Postos Reserva.
aquisição de bens e serviços

25.514.973

com a inclusão da verba que se destina aos projetos e à Medida 95 no restante apresenta valores idênticos à execução de 2019 e no corrente ano,
destinando-se à habitual e necessária atividade do INEM.

o e para
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2018 de 8 de março, e aos encargos
relativos a prestadores de serviço que operam no respetivo meio bem como nos
CODU.
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aquisição de bens de capital
e que se estimou em

(incluindo os valores objeto de financiamento

de fundos), representando face aos valores do anterior ano um acréscimo
21,9%.
O investimento proposto será fundamental e justificado, essencialmente, pela
necessidade de reforço do ativo do INEM na área dos sistemas de informação,
nomeadamente pela aquisição de equipamentos de comunicações rádio,
monitores para o CODU, sistema de informação do CIAV, para além do
investimento a realizar no âmbito do material de transporte e de equipamento
médico-cirúrgico. A estas necessidades acresce as relacionadas com a
adequação de instalações e respetivo apetrechamento.

14.2. 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 pré-hospitalar, atentos os objetivos a alcançar e os recursos
financeiros envolvidos.
De salientar que a estrutura organizacional do INEM é complexa, incluindo recursos
humanos com conhecimentos técnicos diferenciados e treino específico adequado às
respetivas áreas funcionais.
O mapa de pessoal do INEM representa e incorpora o número de recursos humanos que
se estima ser necessário, face às exigências de funcionamento do INEM e ao
crescimento da atividade, tendo sempre presente a procura contínua de ganhos de
eficiência.
A 31 de dezembro de 2020, o INEM contava com 1.380 Postos de Trabalho ocupados
dos 1.904 previstos e aprovados no mapa de Pessoal para 2020. Estes números
representam um défice atual de 28% (524 Postos de Trabalho vagos).
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Para o ano de 2021, o mapa de pessoal do INEM prevê um aumento de quatro Postos
de Trabalho face a 2020, ou seja, 1.908.
Mapa de Pessoal do INEM Postos de Trabalho (PT)
Previstos
2020

Ocupados
(dez 2020)

Desvio

Presidente

1

1

0

1

1

Vogal

1

1

0

1

1

0

Dirigentes 1º Grau (Diretores Reg./Dep.)

7

4

-3

7

4

-3

Dirigentes 2º Grau (Coordenadores Gab.)

15

12

-3

15

12

-3

Carreira / Cargo / Categoria

Previstos Ocupados
2021
(mar 2021)

Desvio
0

Médicos - Assistente Graduado Sénior

5

1

-4

4

1

-3

Médicos - Assistente/Assist. Graduado

38

9

- 29

38

10

- 28

Enfermeiros Gestores

20

0

-20

20

0

-20

Enfermeiros Especialistas

54

21

- 33

54

21

- 33

Enfermeiros

142

165

23

142

164

22

Técnicos Superiores de Saúde

2

0

-2

2

0

-2

Técnicos Superiores

87

51

- 36

88

50

- 38

Técnicos Superiores - Psicólogos

24

17

-7

24

16

-8

4

0

-4

Técnicos Superiores - Psicólogos (Medicina Trabalho)
Especialistas em Informática

5

3

-2

5

3

-2

Técnicos de Informática

10

6

-4

10

6

-4

Coordenadores Técnicos

7

4

3

8

4

-4

Assistentes Técnicos backoffice

98

62

- 36

97

61

- 36

Assistentes Técnicos c/ funções no CODU

34

13

- 21

34

13

- 21

Assistentes/Encarregados Operacionais

9

6

-3

9

5

-4

Coordenadores Gerais TEPH

4

4

0

4

4

0

Coordenadores Operacionais TEPH

23

23

0

23

23

0

TEPH c/ funções no CODU

279

216

- 63

279

199

80

1 018

756

- 262

1 018

764

- 254

21

5

- 16

21

7

- 14

1 904

1 380

- 524

1 908

1 369

- 539

TEPH c/ funções nos Meios de Emergência
TEPH backoffice
TOTAL

Quadro 9 - Mapa de pessoal por posto trabalho

Importa referir que o mapa de pessoal do INEM tem vindo a ser devidamente
estruturado com o objetivo de o adequar ao funcionamento da atividade. É, pois, uma
ferramenta consolidada na avaliação da produtividade e efetividade dos seus recursos
humanos e respetivas funções.
Recorda-se que o Mapa de pessoal de 2019 beneficiou de um acréscimo de 194 Postos
de Trabalho face ao aprovado para 2018. Este acréscimo foi necessário, em parte, para
garantir a regularização dos(as) trabalhadores(as) da carreira de assistente graduado
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hospitalar da carreira especial médica, abrangidos pelo disposto na legislação do
programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração
Pública (PREVPAP).
Apesar dos esforços desenvolvidos, não tem sido possível preencher a totalidade dos
postos de trabalho previstos e necessários para suprir todas as necessidades. Com efeito,
tem-se registado um défice de capital humano ao nível das várias categorias, situação
que tem sido colmatada com recurso à prestação de trabalho extraordinário e com
recurso à contratação de prestadores de serviços, em particular, de médicos e
enfermeiros.
Carreira Especial Médica , como forma de suprir a atual carência de
recursos humanos, o INEM tem recorrido a prestadores de serviço, para o Centro de
Orientação de Doentes Urgentes (CODU), para o Centro de Informação Antivenenos
(CIAV) e para o Serviço de Helitransporte de Emergência Médica (SHEM), em regime de
prestação de serviço. Assim, aos postos de trabalho ocupados no mapa de pessoal,
acrescem (a 30 de junho de 2020) 236 mediante contrato de prestação de serviços
médicos, para as funções referidas
O aumento significativo em 2019 e 2020 de 28 médicos, que se mantém para 2021 (com
exceção de um posto de trabalho), resulta da necessidade do INEM alargar a dotação
do seu mapa de pessoal na carreira médica para, essencialmente, o desempenho de
atividade nos CODU. Referir a necessidade de contemplar mais um posto de Trabalho
no Gabinete de Qualidade na carreira de Técnico Superior por contrapartida do
referido Posto de Trabalho na carreira Médica
Quanto à car

Enfermagem , já teve uma créscimo de 12 profissionais em 2019

que, face à necessidade de incluir a categoria de enfermeiro principal, e cujo número
total de postos de trabalho de 216, se manteve em 2020 com uma nova alteração
decorrente da alteração da estrutura da carreira especial de enfermagem expressa
pelo Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio, e consequente necessidade de revisão da
estrutura funcional da carreira especial de enfermagem no INEM, e a ocupação dos
postos de trabalho nas diferentes categorias.
O número de postos de trabalho para 2021, mantém-se, dando já cobertura à
implementação das seis Ambulâncias SIV previstas.
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Também nesta carreira o INEM, tem necessidade de recorrer a prestadores de serviços
para o SHEM. Assim, aos postos de trabalho ocupados no mapa de pessoal, acrescem
(a 30 de junho de 2020) 54 profissionais, mediante contrato de trabalho de prestação
de serviços na área de enfermagem, para as funções referidas.
A carreira dos

Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (TEPH) , cujo universo de

profissionais representa cerca de 70% do Mapa de Pessoal do INEM, tem expressado ao
longo do tempo uma carência significativa de recursos humanos. A 30 de junho de 2020,
o défice nesta categoria situava-se em 290 TEPH (défice de 22%). Neste sentido é
fundamental a ocupação dos postos de trabalho para fazer face à atual carência
destes profissionais de modo a manter-se a operacionalidade dos meios de emergência
médica em funcionamento, como a implementação de novos meios bem como
melhorar o desempenho dos CODU.
Também nesta carreira, mantém-se o número de Postos de Trabalho previstos em 2020.
Conta-se ainda, nesta carreira a ocupação ainda em 2020, dos postos de trabalho
Coordenador Operacional dos TEPH
o número de meios em funcionamento que requerem o acompanhamento e
coordenação da atividade operacional.
A área dos sistemas e tecnologias de informação, altamente carenciada de técnicos
diferenciados nesta área, mantém em 2021, as necessidades propostas e aprovadas de
reforço em 2020 de dois profissionais na carreira de Especialista de Informática e
Técnico de Informática
De referir ainda o reforço em 2020

Técnicos Superiores

habilitados e com as devidas competências, no sentido de potenciar a qualificação, e
o desenvolvimento das atividades de apoio às áreas de gestão. Este reforço, teve como
contrapartida, em parte, a redução de profissionais na carreira de assistentes técnico
que desenvolvem atividades nos serviços centrais (Assistentes Técnicos de backoffice).
Em 2021, foi reforçado o Gabinete de Qualidade com mais um técnico Superior (por
contrapartida do Posto de Trabalho na carreira médica (conforme já referido) para
fazer face ao elevado volume de trabalho com os Processos de Certificação no âmbito
do Sistema de Gestão de Qualidade.
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Neste grupo de profissionais incluem-se os psicólogos afetos ao Centro de Apoio
Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC).
Em 2021, o Mapa de Pessoal apresenta um acréscimo de quatro psicólogos de modo a
dar-se cumprimento à obrigatoriedade do INEM implementar o serviço interno para a
promoção da segurança e saúde no trabalho, nos termos da Lei nº 102/2009 de 10 de
setembro, na sua versão atualizada.
Os

backoffice que sofreram uma redução de 10 postos de

trabalho em 2020, decorrente, conforme referido, da necessidade de reforçar algumas
Unidades Orgânicas com profissionais mais qualificados, também mantém o mesmo
número em 2021.
Foi ainda acrescido um Posto de Trabalho na carreira

Coordenador Técnico por

contrapartida de redução de um lugar previsto na carreira de Assistente Técnico,
justificado pela necessidade de coordenação no Gabinete de Logística e Operações
do INEM com uma carga administrativa muito elevada.
O valor previsto para o Mapa de pessoal do INEM para o ano de 2021 está orçamentado
em 46
Por fim, salientar que em 2020 se concluiu o procedimento concursal dos TEPH iniciado
em 2019 e que nessa sequência iniciaram funções no INEM 125 novos TEPH.
Considerando-se um número insuficiente para colmatar todas as necessidades e tendo
ainda presente o elevado número de saídas por concurso e mobilidade para outros
organismos, com destaque para a ANPC (saídas e consolidações de 15 TEPH desde abril
de 2019 até à presente data, tendo-se já rececionado mais 9 pedidos de mobilidade
para o futuro), solicitou-se ao Gabinete do Sr. SEAS autorização para recorrer a
procedimento concursal para contratar mais196 TEPH. Face à autorização concedida
para contratar 196 TEPH, recorreu-se à reserva de recrutamento de 18 candidatos do
procedimento concursal anterior e procedeu-se à abertura de procedimento concursal
para 178 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico de emergência préhospitalar, processo que se encontra em fase de audiência de interessados,
relativamente aos candidatos admitidos e não admitidos.
Também, ainda em 2020, concluiu-se o procedimento concursal para 25 postos de
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
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indeterminado na categoria de Enfermeiro na carreira especial de enfermagem, 22
enfermeiros iniciaram funções em abril de 2020.
Referir ainda que, recorrendo a procedimentos concursais e a mobilidades
intercarreiras, iniciaram funções até à data na carreira de Técnico superior, 18 técnicos
Superiores. Encontram-se a decorrer (já publicados em DR e na BEP) vários
procedimentos concursais, a saber: 11 técnicos superiores, onde se incluem seis
psicólogos.
Estão já em cursos as diligências para a curto prazo publicar abertura de procedimento
concursal para Técnico Superior e Assistente Técnico, para completar o Mapa de
Pessoal nestas categorias.
Encontram-se igualmente em curso e em várias fases do processo de recrutamento,
procedimento concursal para as carreiras médica, técnico superior, assistente técnico
e assistente operacional, para dotar o mapa de pessoal do INEM dos recursos humanos
necessários nas referidas categorias.
Importa ainda dar conta das contratações a termo certo e incerto, ao abrigo do
Despacho n.º 3301-E/2020, de 15 de março, que estabeleceu medidas excecionais e
temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus SARS-CoV2,
permitindo a contratação de trabalhadores(as) para a constituição de vínculos de
emprego público pelo período de quatro meses. Sendo estes por termo resolutivo certo,
não estando, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 61.º da LTFP, sujeito a renovação
automática, podendo, contudo, ser renovado por iguais períodos.
Ao abrigo do diploma referido, o INEM contratou 30 colaboradores(as) em 2020, tendo
sido prorrogados contratos de 14 colaboradores(a)s: um Enfermeiro, dois Farmacêuticos,
cinco Psicólogos, quatro Técnicos Superiores, três Assistentes Técnicos e dois Assistentes
Operacionais.
Havendo a possibilidade da referida prorrogação e face à necessidade desta
colaboração, considerou-se no orçamento 2021, na despesa com pessoal, a dotação
necessária para estes contratos.
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14.2.1.

FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS

A gestão da formação contínua dos profissionais é da competência do Gabinete de
Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (GPDRH), inserido no
Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH), que, no âmbito das suas
funções, identifica as necessidades de formação e de desenvolvimento de
competências dos (as) trabalhadores(as). Estas ações de formação não estão incluídas
nos produtos formativos geridos pelo Departamento de Formação em Emergência
Médica (DFEM).
O INEM está empenhado numa eficaz prestação dos seus serviços por profissionais
qualificados e diferenciados. Para o efeito, foi realizado o diagnóstico de necessidades
de formação e desenvolvimento, através de formulário para o efeito disponibilizado
aos(às) trabalhadores(as) das diversas Unidades Orgânicas.
Efetivamente o levantamento das necessidades foi efetuado junto das várias Unidades
Orgânicas (UO) do Instituto, e resulta num conjunto de produtos formativos não inseridos
na oferta promovida e desenvolvida pelo Departamento de Formação de Emergência
Médica (DFEM), daqui se excluindo, portanto, a formação inicial e contínua a nível dos
conteúdos funcionais específicos dos grupos profissionais que desenvolvem atividade
nos meios de emergência (SAE) e CODU, desde logo Médicos, Enfermeiros, TEPH e AT
(afetos ao CODU), embora seja considerada a respetiva representatividade.
As áreas formativas incluídas no Plano de Formação Contínua para 2021 são:
Auditoria;
Gestão;
Informática;
Jurídica;
Línguas;
Operacional.

O valor previsto para o Plano de Formação Contínua dos Profissionais de 2021 está
, estimando-se que parte desta verba possa ser financiada
pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).
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14.3. RECURSOS PATRIMONIAIS
Em 2021 será dada continuidade à otimização da ocupação dos edifícios melhorando
a funcionalidade e eficiência dos mesmos, ajustando-os à localização geográfica e ao
estado de conservação de cada imóvel. Será igualmente dada continuidade ao Plano
de melhorias para as bases dos meios de emergência Médica.
Importa referir que algumas das Instalações do INEM apresentam constrangimentos
tanto de funcionalidade quanto de espaço disponível. Assim, atendendo às atuais
necessidades do Instituto, é desejável a implementação de soluções que garantam
instalações adaptadas às reais necessidades do INEM, ao mesmo tempo que se
otimizam os recursos imobiliários e logísticos da instituição.
Detalhando esta informação temos:
Os

edifícios

do

INEM

(enquanto

titular)

em

Lisboa,

encontram-se

subdimensionadas. Referimo-nos a três imóveis onde se encontram instalados os
Serviços Centrais, a Delegação Regional do Sul - Lisboa, o CODU, o Centro de
Formação, uma Base Operacional, o Armazém e a Logística de Lisboa.
Referir a necessidade de obras de restruturação da infraestrutura do CODU,
para que cumpra os requisitos legais previstos nas Medidas de Autoproteção
aprovadas pela ANEPC, e intervenções no Edifício da Infante D. Pedro e lumiar
para tratamento de amianto.
Imóveis do INEM (enquanto titular), não licenciados para a atividade de
logística, nomeadamente no Porto e em Lisboa (lumiar), com necessidade de
intervenção, tendo em vista o necessário licenciamento. Para o efeito será
elaborado um plano de intervenção de médio longo prazo.
Procura de alternativas para os edifícios arrendados, nomeadamente três
edifícios no Porto onde se encontra instalada a sede da Delegação Regional
do Norte, o CODU e o Centro de Formação; em Coimbra onde se encontra
instalada a sede da Delegação Regional do Centro, o CODU e o Centro de
Formação.
Instalações do INEM no Algarve: o INEM ocupa, em regime de arrendamento,
dois imóveis, no MARF, em Faro, onde atualmente se encontram instalados,
a Delegação Regional do Sul (região do Algarve), o CODU, o Centro de

Página

76

Formação, uma Base Operacional, Armazém e a Logística do Algarve. O
concurso público, tramitado pelo município de Loulé, foi já adjudicado com a
empreitada para a construção de novas instalações, que irão acolher a nova
Delegação Regional do Algarve (a criação desta Delegação Regional carece
de alteração da Lei Orgânica do INEM).

Referir ainda que, todos os edifícios centrais do INEM têm Medidas de Autoproteção
aprovadas pela ANEPC, exceto os edifícios logísticos, necessitando por isso de
intervenções e obras para tratamento das não conformidades levantadas, por forma a
responder às necessidades identificadas para a manutenção da segurança dos seus
ocupantes e para cumprir os requisitos legais aplicáveis antes da inspeção que será
efetuada pela ANEPC.
Importa referir que o INEM procede à inventariação do património imobiliário bem como
os elementos relativos à sua ocupação através da aplicação SIIE
Informação dos Imóveis

do Estado,

plataforma eletrónica de

Sistema de
inventariação

disponibilizada pela DGTF - Direção Geral do Tesouro e Finanças, mantendo sempre
atualizada a informação
Para fazer face às necessidades referidas está orçamentado o montante de

14.4. RECURSOS LOGÍSTICOS
Para cumprimento das suas obrigações no âmbito do SIEM, o INEM tem à sua disposição
um conjunto diversificado de meios de emergência médica complementares, a saber:
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
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Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) - (PEM: Postos de Emergência Médica e PR:
Postos Reserva) (2);
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 meios de emergência médica permanentes acresce o reforço sazonal, para fazer
face ao aumento da casuística, no período do verão, natal e fim de ano, e que
permitem reforçar o dispositivo afeto ao SIEM nessas ocasiões.
Em 2021 o INEM pretende dar continuidade à otimização dos recursos logísticos
(viaturas) focando-se na sua atividade core e reajustamento a rede de meios de
emergência médica, adaptada às necessidades das diferentes regiões. Ou seja,
prosseguir a implementação e qualificação da emergência médica pré-hospitalar,
através da criação de novos meios de emergência médica assim como da renovação
dos existentes, é uma prioridade.
Em 2021, continua a estar prevista a implementação dos seguintes meios:
Dez (10) Ambulâncias de Socorro sedeadas em entidades do SIEM, no novo
modelo de constituição de PEM, que contempla a atribuição de um subsídio
para aquisição da viatura.
Quatro (4) Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), uma das quais (SIV
de Alcobaça, já implementada).
Seis (6) Ambulâncias de Emergência Médica (AEM).
Três (3) Motociclos de Emergência Médica (MEM).

2

Além dos PEM e dos PR, o INEM conta ainda com Ambulâncias de Socorro pertencentes a Corpos de
Bombeiros/Delegações da CVP a que, apesar de não terem protocolo de colaboração com o Instituto, os CODU
recorrem, em regra, por indisponibilidade/inexistência de meios INEM (meios próprios, PEM ou Reservas), ou por se
NINEM
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Note-se que a abertura de novos meios estará sempre dependente dos processos de
aquisição de novas viaturas e do recrutamento de novos operacionais.
Refira-se ainda que 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 novos meios quer para renovação da frota, com as devidas
consequências na programação para o ano de 2021.
No quadro seguinte, pode verificar-se a evolução dos Meios de Emergência Médica:
Tipo de Meio de Emergência Médica

2015

2016

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Helicópteros de Emergência Médica (SHEM)

5

5

4

4

4

4

4

Viatura de Emergência e Reanimação Médica (VMER)

42

44

44

44

44

44

44

Ambulâncias de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP)

4

4

4

4

4

4

4

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV)

40

40

39

39

40

41

45

Ambulâncias de Emergência Médica (AEM)

54

56

56

56

56

56

62

Motociclos de Emergência Médica (MEM)

8

8

8

9

9

9

12

Un. Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE)

4

4

4

4

4

4

4

Ambulâncias de Postos de Emergência Médica (PEM)

300

300

305

332

351

371

381

Ambulâncias de Postos Reserva (RES)

157

155

147

135

123

116

128

Ambulâncias NINEM

37

40

42

30

23

22

17

651

656

653

657

658

671

674

TOTAL
Nota: Não inclui reforços sazonais

Quadro 10 - Tipos de Meios de Emergência

Para além dos veículos utilizados para transporte de doentes em situações de
emergência, o INEM possui outros meios destinados a situações especiais e de exceção
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que são acionados em casos de situações extremas de emergência como grandes
acidentes, catástrofes naturais, entre outros.
O INEM conta com uma frota total de 631 veículos, onde também estão incluídas
viaturas de exceção: VMER 4X4, MEM 4X4 (Moto 4), Reboque, Semirreboque,
Empilhador, Trator, Viatura de Intervenção em Catástrofe (VIC) e veículos para eventos
e acompanhamento de altas entidades (VIP):
Tipo de
viatura

Especiais

Serviço
Geral

Conteúdo Funcional (tipologia)

Número de viaturas
2018

2019

2020

P 2021 *

%

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)

102

102

101

108

17%

Ambulâncias Suporte Imediato de Vida (SIV)

59

58

70

70

11%

Ambulâncias de Suporte Básico de Vida (AEM e PEM) **

436

404

338

342

52%

Motociclos de Emergência Médica (MEM)

22

21

22

29

4%

Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência
(UMIPE)

4

4

4

8

1%

Ambulâncias Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP)

8

8

10

10

2%

Viaturas de exceção

24

25

25

25

4%

Viaturas de Serviços Gerais

65

62

61

61

9%

720

684

631

653

100%

TOTAL
*

Previstos para 2021:
- VMER - Concurso de aquisição de cinco (5) VMER em 2021 a decorrer na ESPAP
- AEM e PEM - Processo de aquisição de 45 novas ambulâncias em 2021 a decorrer na ESPAP
- MEM - aquisição de sete (7) motociclos que transitou de 2020
- UMIPE - Concurso de aquisição de 4 UMIPE em 2021 a decorrer na ESPAP
** A frota PEM está a diminuir fruto dos novos protocolos, nos quais a viatura é propriedade dos parceiros

Quadro 11 - Número de viaturas por tipologia

Em 2021, pretende-se retomar o Plano de renovação de PEM. Este plano previa a
renovação de 75 ambulâncias em 2020. No entanto, por força da pandemia de COVID19, essa renovação foi adiada para 2021. Recorda-se que, entre 2017 e 2019, foram
assinados protocolos para renovação de 230 ambulâncias afetas a PEM.
O referido plano de renovação previa a substituição das restantes ambulâncias até
2021, altura em que a frota de ambulâncias PEM ficaria totalmente renovada. Contudo,
não tendo sido possível concretizar a renovação prevista para 2020, este plano terá de
se estender para 2022.
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Esta renovação tem sido concretizada no âmbito do Memorando-Dispositivo SIEM e do
Memorando de Entendimento entre o INEM, a LBP e a ANEPC, ambos de abril 2017. Esta
nova metodologia permitiu a criação de um novo modelo de PEM, que se baseia na
aquisição de ambulâncias diretamente pelos Corpos de Bombeiros, subsidiando o INEM
a sua aquisição e garantindo a comparticipação nas despesas de manutenção e de
contratualização de seguros.
Neste âmbito, o INEM 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 avultadas dimensões por parte do INEM.
Relativamente aos meios próprios do INEM, é igualmente fundamental e necessária a
renovação sustentável da atual frota de viaturas.
O quadro seguinte indica a Evolução da Renovação dos Meios de Emergência Médica:
Renovação dos Meios de Emergência Médica

2016

2017

2018

2019

2020

P 2021*

20

22

2

-

2

5

-

-

-

20

2

45

Motociclo de Emergência Médica (MEM)

-

-

-

-

7

1

Un. Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE)

-

-

-

-

-

4

Ambulância Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP)

-

-

-

-

2

-

Postos de Emergência Médica (PEM)

-

40

75

75

-

75

20

62

77

95

13

130

Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)
Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV)
Ambulância de Emergência Médica (AEM)

TOTAL

Quadro 12 - Renovação de Meios de Emergência Médica

Relativamente à aquisição de viaturas (relembre-se que o INEM está obrigado a tramitar
os processos via ESPAP), está em curso um processo para aquisição de 45 Ambulâncias,
que se prevê venha a estar concluído em outubro de 2021.
Para fazer face às necessidades referidas está orçamentado o montante de 46.716.029
Por limitações orçamentais, não se encontram inscritas na proposta de orçamento a
totalidade das necessidades. No entanto, o INEM continuará atento a outras fontes de
financiamento.
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14.5. RECURSOS TECNOLÓGICOS/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
No desenvolvimento da sua atividade, o INEM utiliza Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) em duas grandes vertentes: a vertente operacional e a vertente de
apoio à atividade operacional, onde se inclui toda a atividade de gestão e o
funcionamento quotidiano do Instituto.
Considera-se de extrema importância uma maior dinâmica na gestão da informação,
na exploração das ferramentas de comunicação, e na consequente evolução
tecnológica. Para além disso, torna-se fundamental desenvolver uma estratégia para
as TIC alinhada com mecanismos de redução de custos, utilizando as TIC como fator
potenciador da mudança e da modernização administrativa.
Para alcançar estes objetivos torna-se necessário realizar um investimento conducente
à ampliação de capacidades de infraestrutura base.
O Planeamento de Sistemas de Informação traduz-se na atividade de construção de
um plano em que sejam contemplados os diversos objetos organizacionais e do Sistema
de Informação de forma a possibilitar uma correta representação da visão global do
sistema, incluindo os elementos necessários para a sua operacionalização, na procura
simultânea da satisfação dos utilizadores e de um correto suporte e tratamento das
influências entre a Organização e o seu Sistema de Informação.
Em 2021 será dada especial atenção à segurança da Informação, através de
programas de sensibilização aos colaboradores do INEM dotando-os de boas praticas
em cibersegurança e proteção de dados ao abrigo do RGPD.
O INEM tem como objetivo estratégico aplicar novas ferramentas digitais por forma a
reforçar a capacidade institucional através da desmaterialização do Sistema Integrado
de Emergência Médica (SIEM). Assim, durante o ano de 2020, o INEM pretende investir
nas seguintes áreas:
Reestruturação do Core da rede de dados e de distribuição.
Reforço de toda a segurança perimétrica.
Upgrade do sistema de comunicações de atendimento das chamadas de
emergência.
Aumento da capacidade de processamento, de armazenamento e backup.
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Aumento da camada de segurança física e lógica.
Ampliação das capacidades de processamento e armazenamento central,
permitindo a sua disponibilização de forma alargada e integrada, tendo como
principal objetivo a melhoria dos sistemas aplicacionais já existentes no INEM.
Renovação do parque informático de suporte à recolha e de informação
clínica dos meios INEM.
Renovação do parque informático do INEM, nomeadamente dos monitores dos
CODU e aquisição de computadores portáteis de forma a aumentar a
mobilidade e a eficiência dos(as) colaboradores(as), incluindo os que têm
funções de coordenação.
Implementação da monitorização operacional dos meios do SIEM/Gestão de
frota/Controlo.

Estas medidas vão permitir melhorar o desempenho do INEM, nomeadamente as
unidades de apoio à Gestão dos CODU, dos meios de Emergência Médica,
promovendo maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados.
Com estas medidas iremos tornar mais célebre a capacidade de recolha e tratamento
de informações de apoio à decisão, melhorar os processos e procedimentos internos e,
igualmente, facilitar a interação com os parceiros e os(as) cidadãos(ãs).
Para fazer face às necessidades elencadas está orçamentado o montante de

Referir que, por limitações orçamentais, não se encontram inscritas na proposta de
orçamento a totalidade das necessidades. No entanto, estão em curso projetos com
financiamento aprovado pelo Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da
Administração Pública (SAMA 2020) que dão cobertura a parte das necessidades
referidas.
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15. REGULAÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES
O ano de 2020 foi fortemente marcado pela pandemia de COVID-19, o que levou a
uma restruturação das atividades de regulação e a uma redução da atividade de
transporte de doentes, nomeadamente no primeiro semestre de 2021.
O aumento do conhecimento relativamente à infeção por COVID-19 e a
implementação de medidas de proteção individual permitiram uma retoma da
atividade operacional no segundo semestre. O estado de emergência levou à
publicação de diversa legislação transitória que permitiu manter a regularização dos
processos durante o período critico, de onde se destaca a suspensão da licença de
transporte de doentes e a aceitação dos documentos com validade expiradas.

No que se refere à atividade operacional:

Definição de critérios e requisitos da atividade de transporte de doentes:
Decorreram três reuniões com a Liga dos Bombeiros Portugueses para consolidação dos
projetos de revisão dos diferentes diplomas que compõem o quadro regulamentar. As
reuniões foram interrompidas pela situação pandémica e ainda não foram retomadas
em 2021.

Licenciamento da atividade de transporte de doentes e respetivos veículos:

Processos de concessão de alvará

2016

2017

2018

2019

2020

P 2021*

11

6

5

8

6

7

Quadro 13 - Processos de concessão de alvarás

Processos de revalidação de alvará

2016

2017

2018

2019

2020

P 2021*

4

15

21

18

9

8

Quadro 14 - Processos de revalidação de alvarás
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Certificação de veículos de transporte de doentes:
O volume de processos de certificação de veículos novos tem sido constante. Em 2019
iniciou-se o processo de revalidação de certificados de vistoria, o que se traduziu num
incremento significativo de processos.
Em 2020 o contexto pandémico motivou a publicação de legislação que prorrogou os
prazos de validade dos documentos expirados, o que levou a um número de processo
de revalidação de certificados de vistoria inferior ao esperado.

Processos concessão/revalidação de
certificados de vistoria

2016

2017

2018

2019

2020

P 2021*

866

776

788

2.042

1.814

3.100

Quadro 15 - Processos de concessão/revalidação de certificados de vistoria

No final de 2020 foram identificados 2.713 veículos com certificado de vistoria expirado.
Considerando que parte destes veículos não serão revalidados pelas entidades
utilizadoras, pode ser calculado o valor estimado de processos pela relativização dos
valores.

Processos

Veículos com
certificação
expirada

Processos concessão certificado de vistoria

N.º de
processos
estimados
em 2021*

Valor aproximado considerando
os últimos anos

800

Veículos com certificação expirada em 2018

20

10

50% dos veículos expirados

Veículos com certificação expirada em 2019

1176

706

60% dos veículos expirados

Veículos com certificação expirada em 2020

1517

1062

70% dos veículos expirados

Veículos com certificação a expirar em 2021

580

522

90% dos veículos

-

3100

Valor estimado de Processos concessão/revalidação de
certificados de vistoria

Quadro 16 - Previsões de processos de concessão/revalidação de certificados de vistoria

O número de dias de instrução dos processos assume uma importância determinante
na satisfação das entidades, considerando que apenas finalizado o processo de
licenciamento os veículos podem iniciar a operação. Nos últimos anos tem-se
desenvolvido esforços no sentido de reduzir o número de dias de instrução dos
processos.
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O ano de 2020 foi marcado por forte irregularidade no funcionamento dos centros de
vistoria. No primeiro trimestre as atividades foram suspensas por duas semanas e
retomadas posteriormente, apenas com a certificação de veículos novos, até ao final
do segundo trimestre. No segundo semestre os centros retomaram a sua atividade em
pleno e tiveram como objetivo garantir a normalização dos processos até ao final do
ano, o que se concretizou. Em média, decorreram 41,30 dias entre o envio do processo
ao centro regional e a realização da primeira verificação, valor muito afetado pela
instrução de processos no segundo semestre, pendentes de meses anteriores.
Em 2021 pretende-se diminuir em 40%, comparativamente ao período homólogo, os dias
entre o envio ao centro de vistoria e a realização da primeira verificação.
Processos

2018

2019

2020

P 2021*

N.º de dias entre o envio ao CV e o agendamento

12,25

9,99

37,56

21,28

Nº de dias entre o agendamento e a verificação

7,61

4,44

3,74

3,5

Nº de dias entre o envio ao CV e a verificação

19,85

14,43

41,30

24,78

* Valor estimado pela definição do objetivo de diminuir 40% no n.º de dias entre o envio ao CV e a verificação,
relativamente ao período homologo
Quadro 17 - Número de dias de agendamento de verificações técnicas

Auditorias
A auditoria é um instrumento de regulação que proporciona uma partilha de
experiências e debate construtivo com o foco na segurança do doente e melhoria
contínua das organizações. As auditorias iniciais e de revalidação são ordinárias pelo
que o seu volume está diretamente dependente dos processos de concessão e
revalidação de alvará, por outro lado este tipo de auditorias realiza-se apenas às
entidades dependentes de alvará. Em 2021 pretende-se proceder à implementação de
programa de auditorias que garanta a realização de 34 auditorias.
Processos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Auditoria inicial

3

8

12

3

5

4

7

Auditoria revalidação

7

3

13

13

29

6

8

Auditoria acompanhamento

0

0

0

0

0

0

20

Auditoria extraordinária

4

2

0

0

0

0

0

Auditoria total

14

13

25

16

34

10

35

Quadro 18 - Número de auditorias no âmbito da concessão de alvarás
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Fiscalização
O ano de 2020 teve um número de processos de fiscalização inferior a anos anteriores,
fruto de uma diminuição da operação do transporte de doentes no contexto
pandémico e uma eventual diminuição da atividade de fiscalização das autoridades
policiais. No ano de 2020 foram concluídos 75% dos processos iniciados. Existe um défice
de anos anteriores de processos pendentes, nomeadamente de participações que
requerem um maior número de diligências a desenvolver de maior complexidade com
um maior consumo de recursos humanos.
Processos

2016

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Processos de fiscalização iniciados

290

311

266

344

254

350

Processos de fiscalização concluídos

n.d.

n.d.

138

502

192

385

Autos de Fiscalização elaborados

30

17

32

18

45

62

Operações de fiscalização

9

7

8

8

8

50

n.d.

n.d.

122

18

149

200

Nº de abordagens

Quadro 19 - Número de fiscalização no âmbito do CATD

Em 2021 pretendemos implementar melhorias de controlo interno promovendo
auditorias especificas para o efeito, e de comunicação promovendo a implementação
de canais internos de comunicação com os técnicos e demais unidades orgânicas.
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16. PLANEAMENTO, COORDENAÇÃO, ACREDITAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO EM EMERGÊNCIA MÉDICA
Em 2021, após análise das circunstâncias pandémicas que condicionaram o
desenvolvimento do Plano de Formação em 2020, que apenas conseguiu uma taxa de
execução de 49,59%, (contra 82,95% em 2019) pretende-se dar continuidade à
otimização e ampliação da rede de formação em emergência médica, visando o
crescimento exponencial do número de cidadãos(ãs) com competências em Suporte
Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV/DAE). Pretende-se,
igualmente, incrementar o número de profissionais habilitados na área da formação,
quer internamente, quer externamente aumentando o número de entidades
acreditadas para lecionarem formação certificada na área da emergência médica.
É ainda um objetivo para 2021 desenvolver novos materiais pedagógicos com uma
aposta progressivamente crescente nas tecnologias de informação, designadamente
nas plataformas digitais. Desta forma, será possível expandir a formação INEM, não
apenas aos parceiros do SIEM, mas também ao(à) cidadão(ã) em geral, contribuindo
de forma decisiva para o aumento da literacia em saúde.
Durante o ano de 2021, o DFEM procurará manter as auditorias à formação efetuada
nos Centros de Formação das Delegações Regionais do INEM, estabelecendo as
interações necessárias com vista a uma melhoria contínua do processo formativo.
Ainda no âmbito da Qualidade, o DFEM participará ativamente em todas as tarefas que
visem a concessão/renovação das acreditações mediante diferentes referenciais e
.
A digitalização dos vários processos e a aquisição de uma nova plataforma informática,
são objetivos a que importa dar a devida sequência, com vista à reengenharia de
processos, como garante de uma progressiva melhoria, na qualidade do serviço
prestado.
Apesar

do

tempo

constrangimentos

à

de

pandemia

realização

da

que

atravessamos

formação

e

SBV/DAE,

que
pela

coloca
sua

alguns

natureza

eminentemente prática, importa retomar e se possível concretizar, o protocolo
celebrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que visa a formação
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em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa de alunos do 3º ciclo
do ensino secundário, que em cada ano letivo frequentarem o 10º ano de escolaridade
e cujo arranque teve de ser suspenso em 2020, devido à COVID-19.
Durante o ano de 2021, em conjunto com o Departamento de Emergência Médica,
pretende-se rever vários produtos pedagógicos do INEM adaptando-os às novas
orientações de reanimação do European Resuscitation Council, emanadas em março
de 2021. Com base na experiência adquirida ao longo de anos de formação, constitui
um objetivo reformular conteúdos, formatos de cursos e manuais de formação, e
desenvolver novos materiais pedagógicos com uma forte aposta em recursos
tecnológicos, designadamente na Plataforma Moodle (e-Learning), já em uso.
Assim, numa perspetiva de adaptação a novas realidades, impõe-se a renovação da
formação em emergência médica, através da apresentação de uma proposta para a
criação da Academia INEM.

O Plano de Formação em Emergência Médica para 2021 contempla as ações de
formação necessárias para atingir os objetivos estratégicos do INEM. Este Plano teve
como premissas:
Garantir a operacionalidade dos meios de Emergência Médica Pré-hospitalar.
Garantir a formação dos elementos necessários ao funcionamento dos CODU
do CIAV e do CAPIC/UMIPE.
Garantir a formação dos operacionais necessários ao alargamento da rede de
meios de Emergência Médica Pré-Hospitalar do INEM, de acordo com os planos
aprovados.
Garantir a formação dos elementos admitidos por processos concursais, no
âmbito das várias valências, designadamente enfermeiros, médicos e técnicos
de emergência pré-hospitalar.
Apoiar os processos de formação contínua dos operacionais do INEM.
Garantir a formação necessária de transição para os TEPH.
Apoiar a formação de elementos de outras entidades essenciais ao
funcionamento do SIEM.
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Realizar as Recertificações necessárias, incluindo a recertificação em
condução.
Recertificar os TEPH com funções de operadores do CODU.
Prosseguir com a recertificação dos enfermeiros das ambulâncias SIV.
Iniciar a recertificação dos operacionais das Viaturas Médicas de Emergência
e Reanimação.
Realizar as ações de formação necessárias para proceder à acreditação dos
centros de formação de unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde.
Realizar ações necessárias para formar os formadores de entidades externas
acreditadas ou em processo de acreditação.
Garantir a formação dos formadores necessários para que as respetivas Bolsas
de Formadores possam suportar adequadamente a atividade formativa do
INEM.
Realizar as ações de formação necessárias à concretização de um projeto
SBV/DAE Escola INEM.
Promover e colaborar em ações de

Mass training

capacitação do cidadão.
Promover a formação dos operacionais do Sistema Integrado de Emergência
Médica, através de ações de curta duração, recorrendo às tecnologias de
informação.
Promover a capacitação do cidadão através de ações de curta duração, de
forma a aumentar a literacia em saúde, recorrendo às tecnologias de
informação.

Para o plano de Formação em Emergência Médica, foi inscrito no orçamento de 2021
o valor de

.

De referir que a nova carreira de TEPH originou a necessidade de criação de novos
produtos pedagógicos, carecendo de adaptações decorrentes da experiência
entretanto adquirida e que necessitam da validação da Ordem dos Médicos, matéria
que receberá cuidada atenção por parte do INEM.
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O Plano de formação para 2021, prevê os seguintes produtos pedagógicos:
Curso Avançado de Psicologia em Emergência (CAPE).
Fisiologia de Voo e Segurança em Helitransporte (FVSH).
Formação de Formadores (FF): FF Nível III, FF Nível V e FF SBV-DAE.
Formação de TEPH e Formação de Transição TEPH.
SAV Pediátrico e SAV Adulto (Médicos CODU, Enfermeiros SIV e operacionais
VMER).
Coordenação Médica do CODU.
Centro de Informação AntiVenenos (CIAV).
Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa para as Escolas.
Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa.
Cursos

VMER

[Emergências

Médica/Emergências

Pediátricas

e

Obstétricas/Emergências de Trauma/Módulo de Transporte Doente Crítico +
Situação Exceção].
Curso

SIV

[Emergências

Médicas/Emergências

Pediátricas

e

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

de

Ambulância

Reanimação/Emergências

de

Socorro

Pediátricas

e

(TAS)

[Abordagem

e

Obstétricas/Emergências

Médicas/Emergências de Trauma] e Recertificação TAS.

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

Foram ainda criados os produtos pedagógicos de Segurança do Doente, Segurança e
Saúde no trabalho e Precauções Básicas de Controlo de Infeção, para fortalecer a
oferta formativa.

Página

91

Tal como em 2020, foi possível em 2021 que parte desta verba fosse financiada por
fundos comunitários ao abrigo do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
(POISE), no âmbito da formação de profissionais de saúde.
Ações EM ** + Ações Condução
Número de ações

2017

2018

2019

2020

P 2021*

658

648

647

361

636

* Previstos
** Não inclui Mass training em SBV

Quadro 20 - Número de ações de formação de condução

16.1. ACREDITAÇÃO DE ENTIDADES FORMADORAS E CERTIFICAÇÃO DA
FORMAÇÃO
O Sistema de Acreditação de entidades formadoras para lecionarem formação
certificada na área da emergência médica pretende reforçar o seu papel regulador
criando uma equipa de auditoria que lhe permita responder de forma adequada às
exigências que o número de entidades atualmente acreditadas (125, a 31/12/2020)
impõe. No decorrer de 2020, foi aberto um concurso para reforçar a equipa de auditores
do GCA, com a entrada de um novo elemento no decorrer do 1º semestre de 2021.
Será ainda importante no âmbito da atividade do Gabinete de Certificação e
Acreditação, criar as condições necessárias à acreditação de entidades no âmbito da
legal, no âmbito da regulação. Também, no decorrer de 2021 será apresentada
proposta de criação de valência de acreditação na área dos Técnicos de Emergência
Pré-Hospitalar, com a externalização do curso de acesso à carreira.
Prevê-se que ao longo de 2021 seja adjudicada uma nova plataforma informática para
a Gestão do Sistema de Acreditação do INEM, que permitirá libertar horas de trabalho
administrativo para a realização de auditorias e acompanhamento das entidades
aderentes ao sistema, bem como, das que querem aderir.
A atividade do Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA) tem possibilitado a
acreditação de um número crescente de entidades externas para formação
certificada em emergência médica, consubstanciada no quadro em baixo.

Página

92

De acordo com o interesse demonstrado por entidades, públicas e privadas, que
pretendem ser acreditadas pelo INEM, prevê-se que em 2021 se mantenha a tendência
de crescimento da rede de entidades formadoras acreditadas, estimando-se alcançar
as 140 entidades acreditadas no final do ano. Esta evolução impõe que o Sistema de
Acreditação ajuste a sua intervenção a uma rede cada vez mais alargada e
diversificada.
Entidades Acreditadas (EA)

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de EA
(valores acumulados)

77

90

109

125

140

Quadro 21 - Número de entidades acreditadas
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17. CAPACITAÇÃO DO(A) CIDADÃO(Ã) E ENTIDADES
Em 2021 o INEM tem dado continuidade à implementação de iniciativas na área da
capacitação do(a) cidadão(ã) e entidades, que lhes permita participar ativamente na
gestão da sua saúde.
Desenvolvimento de uma APP do INEM, já iniciada em 2020, dirigida ao público,
profissionais de saúde e media.
Desenvolvimento de um canal de comunicação com os operacionais do
Sistema Integrado de Emergência Médica.
Desenvolvimento de campanhas de sensibilização dirigidas ao público,
veiculadas através dos canais de comunicação do INEM e das entidades do
Serviço Nacional de Saúde.
Desenvolvimento de mensagens, conselhos institucionais e outros na área da
saúde, a serem veiculados através dos meios de emergência médica e dos seus
profissionais.
Reforço da divulgação da atividade do INEM através da criação de novos
conteúdos multimédia.
Promoção de sessões virtuais/webinares para sensibilização sobre temas da
área de saúde e emergência médica.
Divulgação de mensagens e campanhas de comunicação no âmbito da
resposta à COVID-19.
Reforço da imagem institucional através de uma participação efetiva junto da
comunidade escolar, feiras, congressos e outros eventos na área da saúde,
promovidos pelo INEM ou por outras entidades.
Melhoria dos processos de gestão de reclamações e de comunicação.
Criação de novos protocolos e/ou parcerias na área da saúde e outras, que
tragam benefícios para os(as) profissionais do INEM e simultaneamente otimizem
a marca INEM.
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18. ATIVIDADE OPERACIONAL
A atividade operacional do INEM, desenvolvida nos CODU e Meios de Emergência
Médica, é sistematicamente monitorizada com vista:
À otimização dos circuitos dos processos para conseguir ganhos de eficácia e
eficiência.
À sustentabilidade financeira do INEM.

Durante 2021 foram já desenvolvidas algumas atividades, com continuação até ao final
do ano, conducentes à concretização dos objetivos traçados, à melhoria contínua da
atividade operacional do INEM e à implementação de novos projetos. De referir que
estão já em curso projetos com financiamento aprovado (e outros em processo de
análise) para desenvolvimento de projetos na área das TIC, com vista à melhoria dos
sistemas de apoio à atividade operacional.
Face à constante avaliação da prestação do socorro, tem sido possível melhorar o
desempenho dos CODU e dos meios de Emergência Médica, que permitam assegurar
maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados.

18.1.

CENTRO DE ORIENTAÇÃO DE DOENTES URGENTES (CODU)

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM 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 para o contacto com as unidades de saúde, preparando a
receção

hospitalar

e

promovendo

a

resposta

integrada

ao(à)

doente

urgente/emergente.
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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 permitissem melhorar
a eficiência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado pelos CODU.
Reiterar a informação já prestada relativa à Acreditação, desde 2012, do CODU e dos
meios do INEM, 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.

18.1.1. CHAMADAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
Logo que a chamada é encaminhada para os CODU do INEM - numa média que,
atualmente se situa nas 3.576 chamadas/dia (valor médio registado em 2020) e com um
tempo médio para atendimento (tempo que decorre entre o primeiro toque da
chamada e o seu atendimento pelos operadores do CODU) que se situa na ordem dos
segundos - 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.
Chamadas de Emergência
Chamadas atendidas (N.º total por ano)
Chamadas atendidas (N.º médio, por dia)
Tempo para atendimento (Média, em segundos)

2017

2018

2019

2020

P 2021*

1 368 141

1 393 594

1 414 858

1 308 757

1 332 116

3 748

3 818

3 876

3 576

3 640

36

26

24

15

9

Quadro 22 - Número de chamadas de emergência
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De salientar a procura crescente dos serviços de emergência médica, que,
naturalmente, teve reflexo na atividade dos CODU e, consequentemente, na atividade
dos meios de emergência médica, cujo número de acionamentos acompanha o
número de chamadas atendidas nos CODU.
O aumento do número de chamadas desde 2014 tem sido notório. No entanto, face à
pandemia resultante do novo coronavírus SARS-CoV2 e à reconhecida redução
verificada na atividade operacional do INEM em 2020, os CODU do INEM receberam,
em média, mais 118 chamadas diárias do que em 2014, mas menos 300 chamadas
diárias do que em 2019, prevendo-se uma recuperação gradual da atividade.
O aumento das chamadas verificadas até 2019 e que após retoma da atividade se
prevê continue crescente, fica a dever-se a fatores como:
Envelhecimento da população e aumento da prevalência de doenças
crónicas.
Aumento da incidência de algumas patologias, com relevo para a atividade
gripal que, associada ao envelhecimento da população, tem levado ao
aumento das complicações motivadas pela epidemia sazonal da gripe e de
outros agentes virais e bacterianos que ocorrem em simultâneo com a gripe.
Com efeito, as baixas temperaturas verificadas provocaram um aumento da
incidência das infeções respiratórias na população, maioritariamente devidas à
epidemia sazonal da gripe a que acrescem outros agentes virais e bacterianos
que ocorrem em simultâneo com a gripe.
Aumento das temperaturas na época de verão, particularmente associadas às
vagas de calor, cuja frequência tem aumentado.
Outros fenómenos meteorológicos extremos, cuja incidência crescente se
associa às alterações climáticas e com impacto na atividade da emergência
médica.
Impacto do turismo, com destaque para o forte crescimento da população
presente em Portugal, sobretudo no período de verão.

Importa referir que o desempenho da atividade é avaliado sistematicamente.
Diariamente é monitorizada a atividade no CODU por forma a identificar a performance
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dos profissionais, com o objetivo de melhorar o serviço prestado, permitindo tomar
medidas imediatas e antecipar desvios no desempenho desta atividade, minorando o
impacto do acréscimo de volume de trabalho. Estas medidas passam pelo reforço
dos(as) operacionais alocados(as) aos CODU, a reativação de postos de trabalho no
CODU, o reforço de alguns períodos mais críticos com a implementação de turnos
adicionais e outras medidas que se destinam a acelerar os processos de tomada de
decisão. Com estas medidas, que vêm reforçar a dinâmica de funcionamento deste
serviço, o Instituto pretende melhorar o tempo de atendimento das chamadas
recebidas nas suas Centrais Médicas.
A este respeito, esclarece-se ainda que eventuais aumentos de segundos verificados no
tempo de atendimento das chamadas nos CODU, não tem reflexo na assistência
médica pré-hospitalar, designadamente no tempo de chegada dos meios de
emergência médica às vítimas de acidente ou doença súbita.
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 enquanto a chamada continua ativa
para recolha de informação complementar ou aconselhamento pelo operador.

Competência em Emergência Médica da Ordem dos Médicos, estão definidos os
tempos de socorro para a emergência médica pré-hospitalar, encontrando-se os
tempos de resposta do INEM dentro dos padrões recomendados:
Em 90% dos pedidos de socorro, o tempo de resposta em zonas rurais é inferior
a 30 minutos, contado desde o acionamento do meio até à chegada ao local.
Para o mesmo indicador em áreas urbanas, o tempo de resposta inferior a 15
minutos situa-se nos 73%.

Estes valores estão em linha com os resultados obtidos noutros sistemas de emergência
médica de países como Espanha e Reino Unido.
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Recorde-se ainda, que o INEM tem em funcionamento um sistema de triagem que
permite avaliar rapidamente a situação clínica das vítimas de forma a estabelecer
prioridades no acionamento dos meios de emergência médica.
Paralelamente, os CODU do INEM dispõem ainda de um sistema de callback, criado
com o objetivo de impedir que qualquer chamada fique sem atendimento. Este sistema
pe
de serem atendidas, estando escalados profissionais no CODU com a função específica

18.1.2. CHAMADAS NÃO EMERGENTES
Sempre que a chamadas cujo resultado de triagem não resulta no envio de meios de
emergência médica, seja uma situação especifica para o CIAV ou para o CAPIC, os(as)
operadores(as) dos CODU, encaminham a chamada para o SNS24. Este procedimento
permite que o INEM aloque os seus recursos às ocorrências que são, efetivamente,
urgentes ou emergentes. Na prática, este procedimento permite concretizar uma
medida de downscoping, focando o INEM os seus recursos naquilo que é efetivamente
urgente/emergente, passando para terceiros (SNS24) o que não o é.
Importa destacar os valores previstos para 2020, tendo por base o comportamento
verificado no primeiro semestre e que se prende com os vários pedidos no âmbito do
COVID 19 que chegaram aos CODU do INEM e cuja resposta era da responsabilidade
do SNS 24. Para os anos de 2021 e 2002 prevê-se que esta atividade estabilize com um
comportamento, ainda que crescente, idêntico à evolução do último trimestre.

Chamadas de Emergência recebidas do SNS24

2017

2018

2019

2020

P 2021*

N.º total, por ano

31 474

45 459

61 516

76 012

91 033

N.º médio, por dia

86

125

169

208

250

Quadro 23 - Número de chamadas recebidas do SNS24

De igual forma, as chamadas recebidas no SNS24 que, de acordo com a avaliação
realizada, configuram uma situação urgente/emergente ou uma situação específica
relacionada com o CIAV ou o CAPIC, são encaminhadas para os CODU do INEM.
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O aumento do número de chamadas encaminhadas para o SNS24 tem sido notório. Em
2020, esse aumento foi mais expressivo, tendo ocorrido no âmbito das orientações da
DGS relativamente à COVID-19.
Para 2021 e 2022 prevê-se que esta atividade mantenha o comportamento crescente
evidenciado no último trimestre.

Chamadas transferidas para o SNS24

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Ano

75 843

68 163

71 157

95 601

93 258

208

187

195

261

255

Média Dia

Quadro 24 - Número de chamadas transferidas para o SNS24

18.1.3. TRIAGEM DAS CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
A triagem das chamadas de emergência é realizada através dos algoritmos de triagem
médica da aplicação Tetricosy® (Telephonic Triage and Counselling System).
Este modelo tem por base um conjunto de algoritmos de apoio à decisão, permitindo
maior objetividade na gestão das chamadas, diminuindo a aleatoriedade e reduzindo
o erro na resposta às ocorrências e permitindo a avaliação sistemática e criteriosa de
todas as situações. Esta triagem é realizada de acordo com a seguinte classificação:
Prioridade 1 - Ocorrência que comporta risco imediato de vida e origina o envio
do meio de emergência médica de Suporte Avançado de Vida e/ou Suporte
Imediato de Vida (considera uma vítima emergente que carece de intervenção
Prioridade 3 - Ocorrência que origina o envio do meio de emergência médica
de Suporte Básico de Vida (considera uma vítima urgente que carece de
SBV (Ambulância/Motociclo).
Prioridade 5 - As chamadas catalogadas como não emergentes/urgentes, ou
seja, chamadas cujo resultado de triagem não resulte no envio de meios de
emergência, são reencaminhadas para o SNS24 (exceto se o contactante
Prioridade CIAV -
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Sem envio de meios.

Prioridade Autoridade (P4) - Não implica envio de meios de emergência
médica, mas o algoritmo recomenda que deve ser informada a autoridade
Prioridade CDOS (P4) - Não implica envio de meios de emergência, mas o
algoritmo recomenda que deve ser informado o Centro Distrital de Operações
Prioridade CAPIC (P6) - transferência da chamada para o CAPIC.

Após a triagem da chamada, a decisão dos meios de socorro a enviar é determinada
pelo Plano de Resposta previsto nos algoritmos Tetricosy, sendo enviados meios em
situações de risco de vida ou quando esteja em causa uma função vital da vítima.
Em média, 95% das chamadas atendidas nos CODU, resultam em triagem com envio de
meios de emergência médica.
Considerando a necessidade de melhoria contínua dos processos, no início de 2020
foram ajustados os fluxos para identificação das situações Covid-19.
A revisão dos algoritmos de triagem, fundamental para aumentar a eficácia da triagem
e o encurtamento do tempo de acionamento dos meios necessários irá continuar.
Ocorrência pré-hospitalares

2017

2018

2019

2020

P 2021*

1 269 765

1 319 443

1 349 750

1 236 571

1 276 564

3 479

3 615

3 698

3 379

3 488

P1

141 915

147 371

150 119

133 310

137 412

P3

955 175

1 006 860

1 025 556

919 086

954 277

P5

108 260

93 683

94 730

119 556

112 791

Outras

64 415

71 529

79 345

64 619

72 084

Ano
Média Dia

Quadro 25 - Número de ocorrências pré-hospitalares

18.2.

OUTRAS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NO CODU

18.2.1. CODU - MAR
O Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar - CODU MAR - tem por missão prestar
aconselhamento médico a situações de emergência, o eventual acionamento de
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meios de evacuação bem como o encaminhamento hospitalar de situações de
emergência que se verifiquem a bordo de embarcações.
A média diária de situações relacionadas com este serviço tem-se mantido estável:
Ano

2017

2018

2019

2020

2021

CODU Mar

100

72

66

59

42

Média Dia

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

Quadro 26 - Número de ocorrências CODU-Mar

Para 2021, 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

18.2.2. CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV)
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.
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.
Face à sua importância e por ser detentora de conhecimento e experiência nessa área,
em 2020 foi dada continuidade à reorganização do seu funcionamento, por forma a
obter maior eficiência no serviço prestado, preservando as suas especificidades,
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garantindo o necessário sigilo industrial envolvido e assegurando as competências
necessárias a esta atividade a todos os futuros intervenientes.
Nesta perspetiva e considerando que na base da atividade desenvolvida no CIAV está
em grande parte a informação proveniente da indústria, está a ser desenvolvida no
decorrer do ano uma plataforma que irá permitir a ligação a um novo Portal Europeu.
Este Portal irá centralizar a notificação de produtos por parte da indústria e a respetiva
consulta direta por parte dos centros de intoxicação europeus.

Consultas CIAV
Ano
Média Dia

2017

2018

2019

2020

P 2021*

29 522

30 445

30 076

27 287

27 564

81

83

82

75

76

Quadro 27 - Número de ocorrências CIAV

18.2.3. CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO E INTERVENÇÃO EM CRISE (CAPIC)
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).
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 um aumento de 33% em 2020 (3 349) face a
2019 (2 517), reflexo dos mecanismos de resposta a fases de crise.

Página

103

A atividade CAPIC está detalhada no quadro seguinte.
Chamadas CAPIC atendidas no CODU
Ano
Média Dia
Ocorrências CAPIC
Ano
Média Dia

2017

2018

2019

2020

P 2021*

15 689

20 951

20 104

20 704

22 912

43

57

55

57

63

2017

2018

2019

2020

P 2021*

6 588

7 833

6 995

8 034

8 238

18

21

19

22

23

Quadro 28 - Número de ocorrências CAPIC

Em média, 50% das chamadas CAPIC, dão lugar a uma ocorrência.

18.2.4. 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 pela Unidade de
Planeamento de Eventos, Protocolo de Estado e Gestão de Crises (UPPEC), unidade
funcional que exerce as suas funções na dependência do DEM.
A esfera de ação da UPPEC tem por base o planeamento, gestão e coordenação da
prestação de cuidados de saúde, 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 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 e serviços 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.
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A UPPEC assegura também a operacionalização da Sala de Situação Nacional (SSN)
do INEM, sempre que as circunstâncias assim o exijam, de modo a garantir a
coordenação do SIEM a nível nacional.
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, e também, com o Centro de Coordenação Operacional nacional (CCON) da
ANEPC, através de um Oficial de Ligação designado para o efeito.
Compete 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 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.
A UPPEC esteve desde o início na primeira linha da luta contra a Covid-19. Umas das
medidas implementadas para assegurar a resposta à situação atual de emergência de
saúde pública ocasionada pela pandemia, na área de atuação da emergência médica
pré-hospitalar foi a abertura da Sala de Situação Nacional (SSN), para apoio à gestão
da resposta, no formato 24/7 onde destaca a coordenação das seguintes atividades:
Verificação de Temperaturas nos Aeroportos de Porto, Lisboa e Faro;
Verificação de Temperaturas no Porto de Lisboa;
Equipas de Colheita de Material Biológico para pesquisa de SARS-CoV-2;
Equipas de Transporte Especializado Covid-19, em Ambulância dedicada.

Até ao final do ano prevê-se a necessidade de manter operacional a SSN que passa
também a fazer a gestão do dispositivo de emergência médica destinado a garantir o
apoio no combate aos incêndios.
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18.3. REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR (VIAS VERDES)
As Vias Verdes são estratégias organizadas que visam a melhoria da acessibilidade
dos(as) doentes na fase aguda das doenças, aos cuidados médicos mais adequados,
proporcionando um diagnóstico e tratamento mais céleres e eficazes.
Além disso, atuam numa abordagem de encaminhamento e tratamento mais
adequado, planeado e expedito, nas fases pré, intra e inter-hospitalares, de situações
clínicas frequentes e/ou graves que vale a pena serem especialmente valorizadas pela
sua importância para a saúde das populações e pela relação direta (inversa) existente
entre tempo decorrido desde o início dos sintomas/problemas e o prognóstico.
Neste sentido, e numa lógica de integração de cuidados, as Vias Verdes são essenciais
para melhorar o acesso aos tratamentos adequados, dado que o tempo, é uma
variável crítica com provável impacto nos resultados (mortalidade e recuperação).
Um dos objetivos para 2021 será o de dar continuidade à adoção das estratégias
organizativas designadas co

de otimizar a acessibilidade

dos(as) doentes ao socorro e emergência médica neste tipo de situações.

Na vertente AVC
O programa Via Verde do Acidente Vascular Cerebral do INEM, tem por objetivo
orientar os(as) doentes com sinais e sintomas de AVC para o hospital adequado onde
o diagnóstico será confirmado e o tratamento efetuado.
A coordenação da decisão sobre a referenciação primária e secundária de todos
os(as) doentes urgentes e/ou emergentes na rede nacional de Serviços de Urgência e
ou Cuidados Intensivos, em particular a referenciação das Vias Verdes, é uma
atribuição do CODU.
Esta atividade é avaliada sistematicamente através da monitorização do número de
doentes encaminhados para Unidades de AVC, através da "Via Verde".
Durante o ano de 2020, o INEM manteve o objetivo de melhorar o acesso dos(as)
doentes com AVC, participando no transporte inter-hospitalar, nomeadamente através
das equipas das VMER e/ou das Ambulâncias SIV, no seu modelo integrado no SU.
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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 cerca de 14 casos por dia.
A previsão apresentada para 2021 mantém a tendência crescente, acentuando a
atividade global motivada pela pandemia de Covid-19.
Doentes encaminhados para Unidades de
AVC, através da VVAVC
Ano
Média dia

2017

2018

2019

2020

P 2021*

3 136

3 496

4 529

4 939

5 636

8,6

9,6

12,4

14

16

Quadro 29 - Número de ocorrências Via Verde AVC

Na vertente CORONÁRIA
A Via Verde Coronária pressupõe a identificação precoce de situações de enfarte
agudo do miocárdio e o seu transporte célere até à unidade de Saúde com
capacidade para realizar a desobstrução mecânica da oclusão arterial.
O INEM tem hoje capacidade de diagnóstico clínico e eletrocardiográfico destas
situações em todos os seus meios VMER e SIV, com possibilidade de envio informático
desses dados para as Unidades de Saúde definidas como Centros Coronários.
Esta atividade é avaliada sistematicamente através da monitorização do número de
doentes com EAMST, admitidos através da "Via Verde".
Durante o ano de 2020, foi mantido o objetivo de melhorar o acesso dos(as) doentes
com enfarte agudo do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST (EAMST)
à Angioplastia Primária, continuando o INEM a promover a melhoria da articulação
entre o pré-hospitalar e os Centros Coronários, no sentido de aumentar a eficácia desta
Via Verde e, dessa forma, o número de doentes com enfarte agudo submetidos a
desobstrução mecânica primária. Da mesma forma que continuou a incrementar a sua
participação no transporte inter-hospitalar destes(as) doentes, nomeadamente através
das equipas das VMER e/ou das Ambulâncias SIV, no seu modelo integrado no Serviço
de Urgência.
Em 2020 foram registadas 696 situações de doentes com EAMST, o que representa em
média 1,9 casos por dia.
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A previsão apresentada para 2021 mantém a tendência crescente, acentuando a
atividade global motivada pela pandemia de Covid-19.
Doentes encaminhados para centros
Coronários, através da VVC

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Ano

682

731

676

696

758

Média dia

1,9

2,0

1,9

1,9

2,1

Quadro 30 - Número de ocorrências Via Verde Coronária

Na vertente TRAUMA
À semelhança do que já sucede com as Vias Verdes do AVC e Coronária, a Via Verde
do Trauma define os procedimentos a seguir no encaminhamento das vítimas de
acidentes para as urgências dos hospitais mais apropriados. Este procedimento nasce
da necessidade reconhecida de melhorar a resposta dos hospitais às vítimas de
acidentes, através da identificação precoce de sinais de alarme, do conhecimento dos
mecanismos de pedido de ajuda, da sistematização das primeiras atitudes de socorro
e na definição do encaminhamento para a instituição mais adequada e com melhores
condições de tratamento definitivo.
Durante o ano de 2016, e de acordo com a revisão da rede de Serviços de Urgência, o
INEM continuou a definir, com os Centros de Trauma constituídos para o efeito,
protocolos de referenciação de doentes traumatizados graves, no sentido de fazer
bypass a pontos da rede de Serviços de Urgência que não sejam os mais adequados
para determinados doentes, fazendo chegar o(a) doente certo ao local certo, no mais
Diário da República o Despacho n.º 8977/2017, de 11 de outubro, que define a Comissão
Nacional de Trauma e respetivos objetivos, concretizando a multidisciplinaridade da
estratégia nacional relacionada com o trauma.
O INEM colabora ativamente nos trabalhos da 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
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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.
Referir por último a implementação (em junho de 2021) da Via Verde do Trauma no
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, em articulação e em rede com todos os
hospitais da região Centro e com a colaboração da ARS Centro.

Na vertente SÉPSIS GRAVE
A Via Verde da Sépsis visa implementar, em todos os Serviços de Urgência do SNS, um
protocolo de identificação rápida e início imediato de medidas terapêuticas a todos
os(as) doentes com Sépsis grave.
De acordo com a Circular Normativa n.º 01/DQS/DQCO, da DGS, de 6 de janeiro de
a morbilidade e a mortalidade associadas a esta patologia, mas, também, uma
redução substancial dos custos para as instituições. Uma implementação alargada
destes protocolos terapêuticos representa um meio potencial para a melhoria da
utilização dos recursos existentes, com contenção simultânea dos custos. Atualmente,
porque é cientificamente aceite que uma intervenção precoce e adequada, tanto em
termos

de

antibioterapia

como

de

suporte

hemodinâmico,

pode

melhorar

significativamente o prognóstico dos(as) doentes com Sépsis grave e choque séptico, é
imperativa a implementação de mecanismos organizacionais que permitam a sua
rápida identificação e instituição atempada de
Em 2013 foi implementada a Via Verde da Sépsis no âmbito Pré-hospitalar em Bragança,
Mirandela, Mogadouro, Foz Côa, Gondomar e Fafe. Em 2016, o INEM deu continuidade
às atividades necessárias conducentes à implementação de um plano de melhoria da
Via Verde, que incluirá a Via Verde da Sépsis no contexto extra-hospitalar, de forma a
identificar mais precocemente doentes com Sépsis grave e proceder à sua
estabilização inicial e encaminhamento para os centros de tratamento de Sépsis grave,
criados ao abrigo da referida norma da DGS.
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18.4. A DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE)
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.
first responders
chegar) é uma 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.
De salientar que, em 2020, o número de utilizações de DAE ascendeu a 8 822. 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.
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 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,
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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.

Para 2021, pretende-se dar continuidade à utilização deste dispositivo, ampliando a
rede de DAE em Portugal e continuando a apostar na formação em SBV-DAE,
melhorando desta forma a capacidade de resposta do sistema e a probabilidade
teórica de sobrevivência.
Importa ainda referir as seguintes propostas para 2021:
Alteração da legislação aplicável à Desfibrilhação Automática Externa (DAE),
nomeadamente o Decreto-Lei 188/2009, de 12 de agosto, alterado pelo
Decreto-Lei 184/2012, de 8 de agosto (já apresentada à tutela em março de
2021).
Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa
obrigatória para obtenção de Carta de Condução de qualquer categoria,
ir a obrigatoriedade de apresentação
de um Certificado válido comprovativo de realização, com sucesso, de um
curso de Formação em SBV-DAE, pelo INEM ou por entidade certificada por este
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para esse efeito, aquando da inscrição para obtenção da Carta de Condução,
de qualquer categoria.
municípios, como entidades parceiras do INEM no suporte à difusão estruturada
e sustentada desta atividade e que contribuam ativamente na proliferação da
formação de SBV-DAE e da instalação de equipamentos de DAE, assegurando
uma responsabilidade social junto da população.
Geolocalização para os CODU de todos os DAE existentes, bem como dos
Operacionais DAE na zona do evento (PCR), por forma a reduzir o tempo entre
a PCR e a desfibrilhação.

Nos quadros seguintes, apresentam-se os indicadores relativos à atividade DAE (valores

Indicadores

2017

2018

2019

2020

P 2021*

5 981

6 138

7 972

8 822

9 684

Número de casos com Choque Recomendado

584

540

736

711

848

DAE em viaturas INEM (SIV, AEM e MEM)

154

158

158

159

169

DAE em Ambulâncias de Socorro (Bombeiros e CVP)

678

831

967

1 051

1 196

1 449

3 138

7 237

3 389

4 839

Número de utilizações DAE

Número de operacionais (BV e CVP) formados

Quadro 31 - Indicadores de atividade DAE

DAE em espaços públicos

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de Programas Licenciados

177

403

626

494

750

Número de Equipamentos de DAE

344

420

681

509

816

Número Espaços Públicos com DAE*

307

374

549

397

658

2 514

3 245

5 137

3 337

6 155

Número de Operacionais de DAE

* O aumento, em 2018, dos indicadores relativos à DAE em espaços públicos, fica a dever-se, por um lado, à
recertificações de programas licenciados que se encontravam caducados ou suspensos e, por outro lado, à
contabilização mais
abrangendo um maior número de espaços públicos e consequentemente de programas,
equipamentos e operacionais.

Quadro 32 - Número de DAE em espaços públicos
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18.5. ATIVIDADE OPERACIONAL DOS MEIOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA
O transporte de doentes em situações de emergência está reservado ao INEM bem
como às entidades com as quais este celebre acordos com essa finalidade,
nomeadamente as Unidades de Saúde e os Corpos de Bombeiros/CVP.
Para cumprimento das suas obrigações no âmbito do SIEM, o INEM tem à sua disposição
um conjunto diversificado de meios, complementares entre si, que se destinam ao
transporte e estabilização de acidentados ou vítimas de doença súbita.
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 (AS) sedeadas em entidades que são agentes de
proteção civil e ou elementos do SIEM:
Postos de Emergência Médica (PEM);
Postos Reserva (PR).
As Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP);
As Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).

Para além destes meios, o INEM tem ainda à sua disposição Ambulâncias de Socorro de
Bombeiros ou CVP a que os CODU recorrem, em regra por se situarem mais próximas
das ocorrências, apesar de não serem acionadas ao abrigo de protocolos de
cooperação com o INEM (NINEM).
São os CODU que fazem a gestão e coordenação destes meios utilizando os meios de
telecomunicações ao seu dispor, com critérios bem definidos, como, por exemplo, a
seleção com base na situação clínica das vítimas, sempre numa perspetiva de prestar
o socorro mais adequado no mais curto espaço de tempo.
Os CODU acionam os diferentes meios de socorro, prestam apoio durante a prestação
de socorro e, de acordo com as informações clínicas recebidas das equipas no terreno,
selecionam e preparam a receção hospitalar dos diferentes doentes.
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O INEM tem previsto nos seus planos anuais de implementação da rede de meios de
emergência médica, a abertura, e mais recentemente a renovação, dos meios de
socorro. O objetivo tem sido por um lado e no que respeita à implementação de novos
meios, dar continuidade à implementação e qualificação da rede de emergência
médica pré-hospitalar, no sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território
de Portugal continental com especial atenção para a melhoria da cobertura do socorro
em zonas mais carenciadas, tendo como requisito essencial a qualidade enquanto
instrumento de melhoria continua.
No entanto, a efetivação do plano de abertura de novos meios tem estado
dependente da disponibilização de ambulância, assim como da contratação de
Recursos Humanos necessários, nomeadamente de TEPH. Embora a resolução dos
fatores assinalados não dependa exclusivamente do INEM, o Instituto continua
empenhado em garantir a abertura de novos meios de emergência médica.
Acresce a esta situação a atual pandemia que obrigou à canalização de recursos
financeiros significativos para áreas não previstas inicialmente no orçamento de 2020.
Assim, por impossibilidade orçamental, o orçamento previsto em 2020 para este
investimento (abertura de novos meios e renovação da frota) foi suspenso, com as
devidas consequências na programação para o ano de 2021.

18.5.1. SERVIÇO DE HELICÓPTEROS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (SHEM)
Os Helicópteros de Emergência Médica são o elo mais diferenciado de resposta do
Sistema Integrado de Emergência Médica e uma referência no sistema de emergência
médica nacional. Funcionam 24 sobre 24 horas, 365 dias por ano, e estão dedicados
em exclusivo à emergência médica, apresentando elevados níveis de prontidão.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da atividade e a previsão para 2021:
Atividade SHEM

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de helicópteros

4

4

4

4

4

Acionamentos por ano

986

1 020

947

835

954

Média diária

3

3

3

2

3

Média diária por Helicóptero

0,7

0,7

0,6

0,6

0,7

Quadro 33 - Atividade SHEM
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Em 2018, dando cumprimento às orientações estratégicas definidas para garantir a
sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM, e por forma a melhorar a
atividade dos meios aéreos, o SHEM foi reorganizado/otimizado, reduzindo o dispositivo
de cinco para quatro helicópteros, o que manteve em 2020.
A redução do dispositivo, associada à reorganização geográfica dos mesmos, teve
como grande objetivo a melhoria da capacidade de resposta, tornando o SHEM mais
eficiente, dando deste modo, cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º
79/2017, de 6 de junho, onde o governo autorizou o INEM a adquirir os serviços de
disponibilização, locação, manutenção e operação de meios aéreos para a
prossecução da sua missão, durante os anos de 2018 a 2023 (31 de dezembro),
correspondendo a um dispositivo de helicópteros dedicado em permanência, e em
exclusivo, à emergência médica.
As localizações são as seguintes:
Região Norte: Heliporto Municipal de Macedo de Cavaleiros (Concelho de
Macedo de Cavaleiros, Distrito de Bragança),
Região Centro: Aeródromo Municipal de Viseu (Concelho e Distrito de Viseu),
Região Sul - Lisboa: Aeródromo Municipal de Évora (Concelho e Distrito de
Évora),
Região Sul

Algarve: Heliporto Municipal de Loulé (Concelho de Loulé, Distrito

de Faro).

18.5.2. VIATURAS MÉDICAS DE EMERGÊNCIA E REANIMAÇÃO (VMER)
A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) é um veículo de intervenção
pré-hospitalar destinado ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se
encontra o(a) doente.
A rede das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação contava, a 31/12/2020,
com 44 viaturas das quais 14 no Norte, 10 no Centro e 20 na região Sul.
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No quadro seguinte apresenta-se a evolução da atividade e a previsão para 2021:
Atividade VMER

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de VMER

44

44

44

44

44

Acionamentos por ano

90 156

93 993

95 633

82 010

93 920

Média diária

247

258

262

224

257

Média diária por VMER

5,6

5,9

6,0

5,1

5,8

Quadro 34 - Atividade VMER

Importa referir a renovação da frota das VMER. Com efeito, em 2016, foram atribuídas
20 novas VMER a Unidades Hospitalares. Em 2017, na sequência do Despacho n.º
3350/2017 de 20 de abril de 2017, foram renovadas mais 22 VMER. Já em 2018,
procedeu-se à entrega das últimas duas viaturas. Com a entrada em funcionamento
destas duas novas VMER, ficou concluída a renovação total da frota destas viaturas.
Esclarece-se que o referido despacho, veio definir um novo modelo de aquisição e
gestão da frota VMER para responder à necessidade de aquisição e substituição célere
destes veículos, assegurando assim maior qualidade nos serviços prestados aos utentes,
maior segurança dos profissionais e dos utilizadores da via pública, e uma melhor gestão
do parque VMER do INEM.
De acordo com este novo modelo de aquisição e gestão da frota VMER, passam a ser
as Unidades de Saúde a efetuar diretamente a aquisição das viaturas. Cabe ao INEM
subsidiar a compra e coordenar toda a atividade de gestão e operação conjunta da
VMER, e aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde assegurar a tramitação dos
procedimentos de aquisição, centralizando o processo em nome dos hospitais.

18.5.3. AMBULÂNCIAS DE SUPORTE IMEDIATO DE VIDA (SIV)
As Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) destinam-se a garantir cuidados de
saúde diferenciados, designadamente manobras de reanimação, até estar disponível
uma equipa com capacidade de prestação de Suporte Avançado de Vida.
A 31/12/2020 o INEM dispunha de 41 Ambulâncias SIV, das quais 19 na região Norte, 9
no Centro, 9 na região Sul-Lisboa e 4 na região Sul-Faro.
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Com a implementação integrada, da totalidade das Ambulâncias SIV, nos Serviços de
Urgência Básico (SUB), a distribuição geográfica da rede das Ambulâncias SIV ficará
mais eficiente.
As Ambulâncias SIV deverão ser posicionadas de modo a rentabilizar a diferenciação
que as suas equipas detêm na área do(a) doente crítico e complementando a rede
que é assegurada pelas VMER, por um lado, e as Ambulâncias de Emergência Médica
e as Ambulâncias de Socorro por outro.
É neste sentido que, se propõe reforçar esta rede com a implementação de quatro (4)
novas Ambulâncias SIV (condicionada à contratação de RH e aquisição de viaturas).
No quadro abaixo apresenta-se a evolução da atividade e a previsão para 2021:
Atividade Ambulâncias SIV

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de SIV

39

39

40

41

43 **

Acionamentos / Ano

34 826

35 597

36 367

30 305

33 508

Média Dia

95

98

100

83

92

Média Dia por SIV

2,4

2,5

2,5

2,0

2,1

** SIV de Alcobaça, já implementada em março/2021

Quadro 35 - Atividade Ambulâncias SIV

18.5.4. INTEGRAÇÃO DE VMER E AMBULÂNCIAS SIV
A atividade dos meios de emergência pré-hospitalar integrados nos Serviços de
Urgência - as VMER e as Ambulâncias SIV - está regulamentada através do Despacho
nº 5561/2014, de 23 de abril. Este despacho reforça a operacionalidade dos meios
nomeadamente vinculando a disponibilidade dos profissionais para assegurar essa
mesma operacionalidade das VMER e das Ambulâncias SIV.
A 31/12/2020, as 44 VMER estavam integradas nos Serviços de Urgência dos Hospitais.
Quanto às Ambulâncias SIV, das 42 existentes (contando com a SIV de Alcobaça,
implementada já em 2021), 30 encontravam-se integradas nos SUB. As restantes
Ambulâncias SIV não são integráveis por não se encontrarem em SUB.
Esta integração permite:
Aumento da oferta de suporte imediato e avançado de vida.
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Formação em suporte avançado de vida, suporte avançado de vida em
trauma,

emergências

médicas,

emergências

pediátricas

e

obstétricas

alargadas a médicos e enfermeiros, dos SU.
Afetação dos meios SIV a doentes de prioridade mais elevada/maior
gravidade.
Redução substancial do tempo de inoperacionalidade das VMER.
Redução de encargos com horas extraordinárias dos profissionais das SIV
integradas.

18.5.5.

AMBULÂNCIAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (AEM)

As Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), têm como missão a deslocação rápida
de uma equipa de emergência médica pré-hospitalar ao local da ocorrência, a
estabilização clínica das vítimas de acidente ou de doença súbita e das grávidas e o
transporte acompanhado para o serviço de urgência adequado ao estado clínico,
dispondo de equipamento diverso de avaliação, reanimação e estabilização clínica.
Estas Ambulâncias estão sedeadas em bases do próprio Instituto e a sua tripulação é
composta por dois TEPH, permitindo a aplicação de medidas de Suporte Básico de Vida.
No final de 2020, o INEM dispunha de 56 AEM (18 na região Norte, 12 na região Centro e
26 na região Sul).
Propõe reforçar esta rede com a implementação de seis (6) novas AEM (condicionada
à contratação de RH e aquisição de viaturas).
Atividade das AEM

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de AEM

56

56

56

56

62

Acionamentos por ano

161 424

151 771

139 970

119 564

138 204

Média diária

442

416

383

327

379

Média diária por AEM

7,9

7,4

6,8

5,8

6,1

Quadro 36 - Atividade Ambulâncias EM
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18.5.6. AMBULÂNCIAS DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PEDIÁTRICO (TIP)
O Subsistema de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico (TIP) é um serviço que presta
cuidados a bebés prematuros, recém-nascidos em situação de risco e crianças (até aos
18 anos) gravemente doentes, permitindo a sua estabilização nas unidades de saúde
de origem e o transporte para hospitais onde existam unidades de Cuidados Intensivos
Neonatais e/ou Pediátricas ou especialidades ou valências não disponíveis no local de
origem.
Este meio não realiza transportes primários regularmente (do local da ocorrência para
o hospital) mas sim transportes secundários (entre hospitais).
Atualmente existem quatro Ambulâncias de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico.
Atividade das TIP

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de TIP

4

4

4

4

4

Acionamentos por ano

1 374

1 423

1 436

1 023

1 372

Média diária

4

4

4

3

4

Média diária por TIP

0,9

1,0

1,0

0,7

0,9

Quadro 37 - Atividade Ambulâncias TIP

Os recém-nascidos e bebés no primeiro ano de vida representam cerca de 70% das
solicitações.
Nestes meios diferenciados, são realizados procedimentos e utilizadas terapêuticas
típicas dos cuidados intensivos, em particular a ventilação mecânica, administração de
inotrópicos e sedativos, entre outros.

18.5.7.

UNIDADES MÓVEIS DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE EMERGÊNCIA
(UMIPE)

O apoio no âmbito da Intervenção Psicológica de Emergência, já referido
anteriormente, pode levar ao acionamento das Unidades Móveis de Intervenção
Psicológica de Emergência (UMIPE) 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.
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Atualmente existem quatro UMIPE.
Atividade das UMIPE

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de UMIPE

4

4

4

4

4

Acionamentos por ano

358

757

603

833

956

Média diária

1,0

2,1

1,7

2,3

2,6

Média diária por UMIPE

0,2

0,5

0,4

0,6

0,7

Quadro 38 - Atividade UMIPE

18.5.8. MOTOCICLOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA (MEM)
Os Motociclos de Emergência Médica (MEM) são um meio ágil, vocacionado para o
trânsito citadino, que permite chegar rapidamente ao local onde se encontra o(a)
doente. São tripulados por um TEPH, e têm como missão a sua deslocação rápida ao
local da ocorrência, com vista à avaliação e estabilização clínica inicial das vítimas de
acidente ou de doença súbita e das grávidas e eventual preparação para o transporte.
No final de 2020, estavam a funcionar 9 MEM (3 na região Norte, 1 na região Centro e 5
na Região Sul).
Propõe reforçar esta rede com a implementação de três (3) MEM.
Atividade dos MEM

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de MEM

8

9

9

9

12

Acionamentos por ano

7 002

6 383

6 105

3 656

5 111

Média diária

19

17

17

10

15

Média diária por MEM

2,4

1,9

1,9

1,6

1,2

Quadro 39 - Atividade MEM

18.5.9. AMBULÂNCIAS DE SOCORRO SEDEADAS EM POSTOS DE EMERGÊNCIA
MÉDICA (PEM) E POSTOS RESERVA (RES)
As Ambulâncias de Socorro têm por missão assegurar a deslocação rápida de uma
tripulação com formação em técnicas de emergência médica no mínimo tempo
possível, em complementaridade e articulação com os outros meios de emergência
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médica pré-hospitalar, e o eventual transporte para a unidade de saúde mais
adequada ao estado clínico da vítima.
As ambulâncias de socorro estão sedeadas em Postos de Emergência Médica (PEM) e
Postos Reserva e são reguladas e financiadas nos termos definidos por acordo entre o
INEM, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC, atualmente ANEPC) e
representantes das entidades que são parceiros do SIEM, por acordo homologado pelos
Ministérios da tutela.
Os Corpos de Bombeiros (CB) e as Delegações da CVP são entidades com as quais o
INEM tem estabelecidos protocolos de colaboração que permitem garantir cuidados
de emergência médica à população, assegurando atualmente a maior parte da
resposta do SIEM. Constituem, a par das AEM do INEM, a primeira linha de resposta de
emergência médica em cada concelho de Portugal Continental, assumindo-se como
parceiros fundamentais deste sistema pela cultura de proximidade com a população
que servem. No final de 2020, estavam disponíveis:
371 Ambulâncias de Socorro, sedeados em PEM (121 no Norte, 90 no centro e
160 no Sul).
116 Ambulâncias de Socorro, em Postos Reserva (49 no Norte, 41 no centro e 26
no Sul).

Em 2017, foi cumprido o objetivo de colocar uma ambulância do INEM em todos os
concelhos do país, tendo sido assinados os protocolos de constituição de 21 novos PEM.
De referir, neste âmbito, o novo memorando de entendimento entre INEM, a Liga dos
Bombeiros Portugueses e Autoridade Nacional de Proteção Civil, de julho de 2017, que
permitiu a criação de um novo modelo de PEM que se baseia na aquisição de
ambulâncias diretamente pelas Associações de Bombeiros Voluntários, subsidiando o
INEM a sua aquisição e garantindo a comparticipação nas despesas de manutenção
e de contratualização de seguros.
Foi neste âmbito que foram implementados os novos PEM nos concelhos onde ainda
não existia qualquer PEM, ficando concluído o Plano do Instituto para dotar todos os 278
concelhos de Portugal continental com uma ambulância do INEM.
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Com a implementação destes novos 21 novos Postos de Emergência Médica em CB e
Delegações da CVP, o Instituto deu cumprimento ao previsto no Despacho nº
10109/2014, de 6 de agosto, que determina na alínea c) do nº 12, a existência destes
meios em todos os concelhos de Portugal Continental, dando igualmente cumprimento
às orientações da tutela que definiu este objetivo como prioritário, de modo a garantir
a conclusão da rede nacional de PEM.
De acordo com o memorando supramencionado, o INEM assegurou ainda a renovação
da frota de ambulâncias dos PEM, tendo assinados protocolos para renovação de 41
Ambulâncias, dando prioridade à renovação do parque circulante de ambulâncias
com 12 ou mais anos, num investimento de avultada dimensão por parte do INEM.
No âmbito do plano de renovação de viaturas, em 2018, foram ainda substituídas 75
ambulâncias e em 2019 mais 75 ambulâncias.
Propõe reforçar a rede de Ambulâncias PEM com mais dez (10) Ambulâncias de Socorro
sedeadas em entidades do SIEM, no novo modelo de constituição de PEM, que
contempla a atribuição de um subsídio para aquisição da viatura.
Atividade dos PEM

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de PEM

305

332

351

371

381

Acionamentos por ano

752 521

839 432

878 319

798 016

895 372

Média diária

2 062

2 300

2 406

2 180

2 453

Média diária por PEM

6,8

6,9

6,9

5,9

6,4

Quadro 40 - Atividade PEM

Atividade dos Postos Reserva

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de RES

147

135

123

116

122

Acionamentos por ano

173 621

148 809

129 189

97 560

109 962

Média diária

476

408

354

267

301

Média por dia por RES

3,2

3,0

2,9

2,3

2,5

Quadro 41 - Atividade RES
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O aumento do número de Postos Reserva diz respeito por um lado às entidades que se
prevê passem a PEM (10) e por outro, às entidades NINEM que se prevê passem a Posto
Reserva (16).
Para além destes meios, o INEM pode ainda recorrer a Ambulâncias designadas como
legações da CVP. São designadas
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.

pretende estabelecer protocolos de colaboração com todas as entidades que prestam
socorro.
A redução do número de NINEM está associado, conforme referido à proposta da sua
passagem a Posto Reserva.
Atividade dos NINEM

2017

2018

2019

2020

P 2021*

Número de NINEM

42

30

23

22

6 **

Acionamentos / Ano

46 928

44 369

42 738

38 076

26 542

Média Dia

129

122

117

104

73

Média Dia por NINEM

3,1

4,1

5,1

4,7

12,1

** Entidades sedeadas na zona de Lisboa com uma elevada casuísta

Quadro 42 - Atividade NINEM
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19. UNIDADES ORGÂNICAS
A gestão operacional da atividade do INEM é assegurada pelos seus serviços
desconcentrados, designados por 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 tem uma estrutura orientada para três grandes
vertentes: a área operacional, a área de apoio e logística e a área de apoio à gestão.

Área Operacional
Emergência Médica
Formação em Emergência Médica
Área de Apoio e Logística
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Logística e Operações
Sistemas e Tecnologias de Informação
Gestão de Compras e Contratação Pública
Apoio Jurídico
Gestão de Instalações
Área de Apoio à Gestão
Qualidade
Planeamento e Controlo de Gestão
Marketing e Comunicação

No presente capítulo apresentam-se as atribuições de cada Unidade Orgânica, bem
como as atividades já desenvolvidas e a desenvolver até ao final de 2021, em
articulação com os objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico para o triénio
2020/2022, nos objetivos operacionais e indicadores apresentados no Quadro de
Avaliação e Responsabilização (QUAR) do INEM para 2021 e ainda, nas orientações
para o ciclo de Gestão de 2021 da Secretaria Geral do Ministério da Saúde (SGMS),
nomeadamente no que respeita à operacionalização dos artigos da proposta de Lei
do Orçamento de Estado (LEO) para 2021, relativos à promoção da conciliação entre
vida profissional, pessoal e familiar.
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Para cada Unidade Orgânica é apresentado o QUAR para 2021 (em anexo), onde se
evidenciam, para cada um dos objetivos estratégicos e operacionais, definidos para os
parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade, e os respetivos indicadores e as metas
de concretização, com a identificação do tipo de indicador (de impacto, de resultado
ou de realização).
De referir que para além da partilha de indicadores entre UO, foi definido um objetivo
comum a todas as UO:
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação do CODU e Meios de
Emergência Médica, através do plano de implementação das melhorias para
extensão do nível bom para ótimo, do programa de acreditação do CODU e
Meios.

Para cada UO é igualmente apresentado o Mapa de Pessoal aprovado para 2021, com
identificação do número de Postos de Trabalho, por carreira e categoria, aprovados.

19.1. DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA MÉDICA
No INEM, a emergência médica é coordenada pelo Departamento de Emergência
Médica (DEM) a quem compete, numa primeira linha, coordenar o SIEM, nas vertentes
normativa e técnica, e proceder à avaliação periódica do seu funcionamento.
São competências desta Unidade Operacional:
Promover a articulação entre o Serviço de Emergência Médica Pré-Hospitalar e
os serviços de urgência/emergência.
Desenvolver e implementar técnicas de emergência médica, incluindo a
realização de estudos e análises no sentido de garantir o seu constante
aperfeiçoamento e difusão dentro do SIEM, de acordo com o estado da arte
em cada momento.
Promover a investigação científica e tecnológica no âmbito da emergência
médica.
Assegurar a representação internacional, no domínio das competências e
atribuições do INEM e promover a cooperação com as comunidades lusófonas,
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sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
sob a coordenação da Direção-Geral da Saúde, abreviadamente designada
por DGS, enquanto entidade responsável pela coordenação da atividade do
Ministério da Saúde no domínio das relações internacionais.
Prestar apoio técnico, quando solicitado, no âmbito da emergência médica às
instituições que colaboram com o INEM.
Coordenar a atividade de informação antivenenos, de apoio psicológico e
intervenção em crise, de planeamento e intervenção em situações de exceção
e gerir os medicamentos e equipamentos médicos do INEM, nomeadamente
nas suas vertentes técnica e normativa.
Desenvolver a implementação de instrumentos de garantia e controlo da
qualidade técnica dos cuidados de saúde prestados pelo INEM.
Avaliar o desempenho técnico e o cumprimento de requisitos legais com
implicação clínica das atividades desenvolvidas pelas entidades do SIEM.
Definir normas técnicas relativas à operacionalidade das centrais de
emergência médica.
Colaborar com a DGS na elaboração de normas de orientação clínica relativas
à atividade de emergência médica.
Colaborar na elaboração dos planos de emergência/catástrofe com as
Administrações Regionais de Saúde, com a DGS e com a Autoridade Nacional
de Proteção Civil, no âmbito das respetivas leis reguladoras.
Orientar a atuação coordenada dos agentes de saúde nas situações de
catástrofe ou calamidade, integrando a organização definida em planos de
emergência/catástrofe, sem prejuízo das atribuições de outras entidades.
Planear e coordenar as ações de proteção e de acompanhamento de altas
individualidades.
Coordenar a atividade a nível nacional realizada em cada Centro de
Orientação de Doentes Urgentes, abreviadamente designado por CODU,
inerente ao atendimento, triagem e regulação médica dos pedidos de
emergência médica recebidos através do número europeu de emergência,
bem como o acionamento dos meios e acompanhamento até à unidade de
saúde adequada.
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Coordenar

a

atividade

de

transporte

inter-hospitalar

do(a)

doente

urgente/emergente, realizada pelos meios de emergência do INEM.
Promover, coordenar, assegurar e monitorizar a orientação dos(as) doentes
urgentes das vias verdes instituídas pelos programas nacionais.
Monitorizar a atividade dos CODU e desenvolver propostas de melhoria do seu
desempenho.
Promover a criação das condições humanas e tecnológicas necessárias ao
desenvolvimento dos CODU.
Assegurar e monitorizar a transmissão dos dados clínicos entre os meios de
emergências pré-hospitalar e unidades de saúde do SIEM.

O DEM tem na sua dependência o Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação
de Doentes Urgentes (GCNODU).
Ao GCNODU compete:
Coordenar a atividade a nível nacional realizada em cada Centro de
Orientação de Doentes Urgentes (CODU), inerente ao atendimento, triagem e
regulação médica dos pedidos de emergência médica, recebidos através do
número europeu de emergência, bem como o acionamento dos meios e
acompanhamento até à unidade de saúde adequada.
Coordenar

a

atividade

de

transporte

inter-hospitalar

do(a)

doente

urgente/emergente, realizada pelos meios de emergência do INEM.
Promover, coordenar, assegurar e monitorizar a orientação dos(as) doentes
urgentes das vias verdes, instituídas pelos programas nacionais.
Monitorizar a atividade dos CODU e desenvolver propostas de melhoria do seu
desempenho.
Promover a criação das condições humanas e tecnológicas necessárias ao
desenvolvimento do CODU.
Assegurar e monitorizar a transmissão dos dados clínicos entre os meios de
emergências pré-hospitalar e unidades de saúde do SIEM.
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As competências do DEM estão determinadas no artigo 4 º da Portaria n.º 158/2012, de
22/05 (Estatutos do INEM).
As competências do GCNODU, estão determinadas no ponto 2.2.1. da Deliberação do
Conselho Diretivo do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade
operacional flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
Para 2021, o DEM/GCNODU propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
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;
Implementar RPAs (Robotic Process Automation) em áreas de suporte;
Desenvolver projetos de parceira interinstitucional;
Melhorar o empowerment dos(das) cidadãos(ãs), contribuindo para a literacia
em saúde;
Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 28 da
LOE 2021;
Melhorar a capacidade de intervenção em situações de exceção, interna e
externamente;
Dar continuidade e consolidar os processos de Certificação;
Potenciar a publicação de artigos científicos;
Promover a realização de reuniões científicas;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios;
Promover a qualidade na prestação de socorro aos utentes.
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A proposta de Mapa de Pessoal do DEM/GCNODU para 2021 identifica um total de 40
Postos de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
DEM/GCNODU
Carreira / Cargo

2020
Nº PT
Nº PT
Previstos Ocupados

2021
Desvio

Nº PT
Nº PT
Ocupados Desvio
Previstos
mar.2021)

Dirigente 1º Grau

1

0

-1

1

0

-1

Dirigente 2º Grau

1

0

-1

1

0

-1

Médico - Assistente Graduado Sénior

1

1

0

1

1

0

Médico - Assistente/Assistente Graduado

7

3

-4

7

3

-4

Enfermeiro Gestor

1

0

-1

1

0

-1

Enfermeiro Especialista

1

2

1

1

2

1

Enfermeiro

6

5

-1

6

5

-1

Técnico Superior

11

8

-3

11

7

-4

Técnico Superior de Saúde

2

0

-2

2

0

-2

Assistente Técnico

8

3

-5

8

2

-6

Coordenador Geral TEPH

1

1

0

1

1

0

TEPH

1

2

1

1

2

1

41

25

-16

41

23

-18

Total

Quadro 43 - Mapa de Pessoal DEM/GCNODU 2021

19.2.

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO EM EMERGÊNCIA MÉDICA

É o Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) que define, planeia e
orienta a estratégia de formação em emergência médica, dos vários intervenientes do
SIEM, incluindo estabelecimentos, instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde.
Esta Unidade Operacional tem como competências:
Conceber e preparar os produtos pedagógicos.
Definir os critérios de avaliação de cada produto pedagógico.
Elaborar os manuais de formação de emergência médica, em colaboração
com o DEM.
Certificar os formadores do INEM.
Organizar uma bolsa permanente de formadores internos e externos, nos termos
do disposto na lei.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica
ministrada pelo INEM.
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Acreditar entidades externas ao INEM para a realização de ações de formação
em emergência médica.
Certificar a formação em emergência médica.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica
ministrada pelas entidades devidamente acreditadas, nomeadamente, através
da realização de auditorias.

O DFEM tem na sua dependência o Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA), a
quem compete:
Acreditar entidades externas ao INEM, para a realização de ações de formação
em emergência médica.
Monitorizar a qualidade da formação em técnicas de emergência médica,
ministrada pelas entidades devidamente acreditadas, nomeadamente através
da realização de auditorias.

As competências do DFEM estão determinadas no artigo 5 º da Portaria n.º 158/2012, de
22/05 (Estatutos do INEM).
As competências do GCA, estão determinadas no ponto 3.1.1. da Deliberação do
Conselho Diretivo do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade
operacional flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
Para 2021 o DFEM/GCA propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Otimizar a rede de formação em emergência médica certificada pelo INEM,
permitindo um crescimento exponencial do número de pessoas com formação;
Conceber um projeto para a criação de uma Academia de Formação INEM;
Atualizar a estratégia de formação em emergência médica;
Melhorar o empowerment dos cidadãos contribuindo para a literacia na saúde;
Promover a desmaterialização através da informatização dos dossiers técnicos
pedagógicos;
Estabelecer parcerias com entidades externas para promover campanhas de
sensibilização;
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Promover a qualidade na prestação do socorro aos utentes através de
auditorias realizadas a entidades acreditadas e aos centros de formação;
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação, através da
implementação de medidas de melhoria;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do DFEM/GCA para 2021 identifica um total de 20 Postos
de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
DFEM/GCA

2020

2021
Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 1º Grau

1

1

0

1

1

0

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Médico-Assistente Graduado

1

0

-1

1

1

0

Enfermeiro Especialista

1

1

0

1

1

0

Enfermeiro

3

1

-2

3

1

-2

Técnico Superior

7

5

-2

7

4

-3

Assistente Técnico

5

2

-3

5

2

-3

TEPH

1

1

0

1

1

0

20

12

-8

20

12

-8

Carreira / Cargo

Total

Desvio

Quadro 44 - Mapa de Pessoal DFEM/GCA 2021

19.3. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
O Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) é a Unidade de apoio
responsável pela definição e implementação de uma política de gestão de recursos
humanos, assegurando a gestão previsional dos recursos humanos do INEM, através de
adequados instrumentos de planeamento e controlo de gestão.
A este Departamento compete:
Gerir o sistema de carreiras e de avaliação de desempenho dos(as)
trabalhadores(as) do INEM.
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Organizar e assegurar a gestão administrativa dos recursos humanos do INEM
incluindo o controlo de assiduidade, as férias e o processamento de
remunerações.
Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais legislações
aplicáveis à gestão dos recursos humanos, garantindo a sua coordenação e
harmonização global.
Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento
dos(as) trabalhadores(as).
Identificar

as

necessidades

de

formação

e

de

desenvolvimento

de

competências dos(as) trabalhadores(as). É ao DGRH que compete propor ao
Conselho Diretivo a política de recursos humanos a adotar no INEM. A sua
atividade centra-se no recrutamento, seleção e acolhimento do pessoal, bem
como na gestão do sistema de carreiras, de avaliação de desempenho e na
gestão da formação e desenvolvimento dos(as) profissionais.

O DGRH tem na sua dependência o Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de
Recursos Humanos (GPDRH) a quem compete:
Assegurar a elaboração de projetos de regulamentos e outros normativos em
matérias da sua área de competência.
Promover o cumprimento dos regulamentos internos e demais legislações
aplicáveis à gestão dos recursos humanos, garantindo a sua coordenação e
harmonização global.
Assegurar as atividades inerentes ao recrutamento, seleção e acolhimento
dos(as) trabalhadores(as).
Identificar

as

necessidades

de

formação

e

de

desenvolvimento

de

competências dos(as) trabalhadores(as).

As competências do DGRH estão determinadas no artigo 7 º da Portaria n.º 158/2012,
de 22/05 (Estatutos do INEM).
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As competências do GPDRH, estão determinadas no ponto 4.1.1. da Deliberação do
Conselho Diretivo do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade
operacional flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
Para 2021 o DGRH/GPDRH propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Implementação e desenvolvimento da Academia de Formação INEM;
Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde ocupacional;
Promover a desmaterialização dos processos;
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do DGRH/GPDRH para 2021 identifica um total de 33
Postos de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
2020

DGRH/GPDRH

2021
Nº PT
Ocupados Desvio
(mar.2021)

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 1º Grau

1

1

0

1

1

0

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Técnico Superior

18

13

-5

18

12

-6

Assistente Técnico

12

10

-2

12

9

-3

Coordenador Técnico

1

1

0

1

1

0

Total

33

26

-7

33

24

-9

Carreira / Cargo

Quadro 45 - Mapa de Pessoal DGRH/GPDRH 2021

19.4. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
É ao Departamento de Gestão Financeira (DGF) que compete assegurar a definição e
implementação da política financeira e orçamental do INEM.
Neste sentido, ao DGF, compete:
Organizar, elaborar e manter atualizados os registos contabilísticos.
Efetuar a gestão das receitas, emitir ordens de pagamento e assegurar a
conferência de faturas.
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Elaborar a conta de gerência e controlar o orçamento de tesouraria.
Proceder à cobrança de receitas e ao pagamento de despesas.
Elaborar relatórios financeiros periódicos.
Desenvolver todas as ações de gestão económico--financeira que se mostrem
necessárias ou que lhe forem determinadas pelo conselho diretivo.

O DGF tem na sua dependência o Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos
(GGOI), a quem compete:
Contribuir para a definição da política financeira e orçamental.
Assegurar o registo de todos os factos relevantes em termos orçamentais e
contabilísticos.
Organizar, elaborar e manter atualizados os registos contabilísticos.
Garantir transferências inter-rubricas.
Efetuar a gestão das receitas, emitir ordens de pagamento e assegurar a
conferência de faturas.
Elaborar a conta de gerência.
Elaborar e controlar o orçamento de tesouraria.
Proceder à cobrança de receitas e ao pagamento de despesas.
Elaborar análises financeiras de tesouraria.

As competências do DGF estão determinadas no artigo 8 º da Portaria n.º 158/2012, de
22/05 (Estatutos do INEM).
As competências do GGOI, estão determinadas no ponto 5.1.1. da Deliberação do
Conselho Diretivo do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade
operacional flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
Para 2021 o DGF/GGOI propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Elaborar um plano financeiro adequado aos investimentos em bens de capital;
Implementar uma política de controlo interno;

Página

134

Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica, que
permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços
prestados;
Otimização de recursos informático com vista à maior produtividade e
simplificação de processos;
Identificar oportunidades de financiamento externo;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do DGF/GGOI para 2021 identifica um total de 21 Postos
de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
DGF/GGOI

2020

2021

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Desvio

Dirigente 1º Grau

1

1

0

1

1

0

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Técnico Superior

9

4

-5

9

5

-4

Técnico de Informática

1

1

0

1

1

0

Assistente Técnico

7

2

-5

7

2

-5

Coordenador Técnico

2

2

0

2

2

0

Assistente/ Encarregado Operacional
Total

0

1

1

0

1

1

21

12

-9

21

13

-8

Carreira / Cargo

Quadro 46 - Mapa de Pessoal DGF/GGOI 2021

19.5. GABINETE DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
A principal função do Gabinete de Logística e Operações (GLO) é a de garantir a
gestão da frota do INEM, garantindo a respetiva operacionalidade, substituição,
avaliação e alienação, assim como proceder às necessárias vistorias de conformidade
das viaturas e equipamentos, de transportes de doentes urgentes/emergentes,
fiscalizando a atividade de transporte de doentes.
A esta Unidade compete:
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Preparar e manter os meios operacionais de emergência e equipamentos de
acordo com as especificações clínicas definidas pelo DEM.
Estabelecer, com os serviços utilizadores, circuitos adequados de distribuição
interna, reposição e devolução de artigos de consumo.
Articular e aferir, com o serviço de gestão de compras, uma correta política de
reaprovisionamento.
Organizar

e

manter

os

processos

de

armazenagem,

assegurando

o

funcionamento dos armazéns avançados.
Definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de
transporte de doentes, incluindo os dos respetivos veículos, e proceder ao
licenciamento desta atividade e dos veículos a ela afetos.
Divulgar informação sobre os requisitos das viaturas, equipamentos e instalações
do INEM, e realizar auditorias de acompanhamento do cumprimento das
normas e regulamentos na matéria.
Proceder às necessárias vistorias de conformidade das viaturas e equipamento
de transporte de doentes urgentes/emergentes e conceder a respetiva
certificação.
Fiscalizar a atividade de transporte de doentes, sem prejuízo da competência
sancionatória atribuída a outros organismos.
Participar na definição de normas e procedimentos na área da prevenção de
acidentes de viação.
Realizar registo de incidentes e sinistros e apuramento de responsabilidades.

Importa referir que com a criação, em 2017, do Gabinete de Gestão de Instalação
(GGI), as competências atribuídas à GLO em matéria de gestão das instalações,
próprias ou de parceiros, foram transferidas para este novo gabinete.
As competências do GLO estão determinadas no artigo 9 º da Portaria n.º 158/2012, de
22/05 (Estatutos do INEM).
Para 2021, o GLO propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
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Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica, que
permita assegurar maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços
prestados;
Rever o plano de meios de acordo com a expectativa dos investimentos,
através da implementação de meios de emergência médica;
Melhorar o modelo de gestão de transporte de doentes;
Implementar a robotização automática de processos

de gestão de

fardamento;
Definir um plano de aquisição, renovação, otimização e gestão dos
equipamentos de electromedicina;
Dar continuidade e consolidar o processo de gestão da logística e operação
de acordo com o referencial NP EN ISO 9001;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do GLO para 2021 identifica um total de 50 Postos de
Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
GLO

2020

2021
Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Técnico Superior

3

2

-1

3

2

-1

Assistente Técnico

25

4

-21

24

4

-20

Assistente/Encarregado Operacional

3

1

-2

3

1

-2

Coordenador Técnico

0

0

0

1

0

-1

TEPH

18

1

-17

18

1

-17

50

9

-41

50

9

-41

Carreira / Cargo

Total

Desvio

Quadro 47 - Mapa de Pessoal GLO 2021

19.6. GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
É o Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI) que assegura a
implementação dos sistemas de informação do INEM e define as interfaces com outros
sistemas de informação internos e externos.
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A este Gabinete compete:
Colaborar com os demais serviços na realização de testes das aplicações,
definir normas de documentação e garantir o desempenho, a segurança e a
confidencialidade da informação.
Definir o modelo lógico e físico das bases de dados e assegurar a sua
administração e otimização e normalização de procedimentos.
Elaborar as especificações técnicas, acompanhar o desenvolvimento, a
implementação, o teste e a manutenção das aplicações adquiridas
externamente.
Apoiar a implementação das aplicações, quer a nível de atualização do
software, quer a nível de formação.
Controlar e otimizar a infraestrutura de processamento e redes instaladas.
Gerir os suportes informáticos.
Definir normas e standards e prestar apoio técnico na utilização de hardware e
software.
Garantir a manutenção, o desempenho e as condições de segurança dos
produtos instalados e respetiva segurança, dando suporte à exploração e
verificando o cumprimento de normas técnicas.
Assegurar as atividades de gestão documental associada, expediente e
arquivo.
Planear, promover e implementar redes de telecomunicações de emergência.

As competências do GSTI estão determinadas no artigo 10 º da Portaria n.º 158/2012, de
22/05 (Estatutos do INEM).
Para 2021 o GSTI propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Elaborar um plano de renovação do parque informático;
Melhorar o modelo de gestão da atividade de Transporte de Doentes
Restruturar a rede de dados e de distribuição, de modo a garantir uma
interoperabilidade dos sistemas;
Consolidar a implementação do Registo Clínico Eletrónico em todas as suas
vertentes;
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Implementar a robotização automática de processos, na vertente da gestão de
fardamento dos colaboradores e implementação de KPI (Key Performance
Indicators) no portal de serviços de assistência técnica;
Promover a desmaterialização dos processos
Dar continuidade e consolidar o processo de certificação, através da
implementação da norma ISO 27001;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do GSTI para 2021 identifica um total de 23 Postos de
Trabalho (PT), das categorias profissionais que constam do quadro seguinte.
GSTI

2020

2021

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Técnico Superior

3

2

-1

3

2

-1

Especialista em Informática

5

3

-2

5

3

-2

Técnico de Informática

9

5

-4

9

5

-4

Assistente Técnico

2

2

0

2

2

0

Assistente/Encarregado Operacional

2

3

1

2

3

1

TEPH

1

1

0

1

2

1

Total

23

17

-6

23

18

-5

Carreira / Cargo

Desvio

Quadro 48 - Mapa de Pessoal GSTI 2021

19.7. GABINETE DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
É o Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública (GGCCP) que assegura as
aquisições de todos os bens, serviços e empreitadas necessárias ao funcionamento do
INEM e que desenvolve os adequados procedimentos de contratação pública.
A esta unidade de apoio compete ainda:
Participar e implementar na elaboração de políticas e estratégias de compras
para as diversas categorias de bens e serviços.

Página

139

Identificar, de forma sistemática, as oportunidades de redução de custos e
assegurar a sua implementação.
Garantir, em articulação com as áreas de gestão de stocks e de armazéns, uma
correta política de reaprovisionamento.
Assegurar, em articulação com o GJ, o registo e arquivo dos originais dos
contratos geradores de responsabilidades ou direitos de natureza patrimonial
ou financeira.
Gerir o património imobiliário e mobiliário pertencente ao INEM, bem como dos
bens do Estado que lhe estão afetos.

As competências do GGCCP estão determinadas no artigo 11 º da Portaria n.º 158/2012,
de 22/05 (Estatutos do INEM).
Para 2021 o GGCCP propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Implementar um plano de compras sustentáveis;
Adequar o plano orçamental de acordo com o contento externo e interno;
Implementar uma política de controlo interno;
Implementar medidas de combate à Corrupção e Infrações Conexas;
Promover a desmaterialização de processos;
Dar continuidade e consolidar o processo de gestão de compras de modo a
incluir os critérios de qualidade, ambiente e segurança, de acordo com os
referenciais normativos;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.
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A proposta de Mapa de Pessoal do GGCCP para 2021 identifica um total de 12 Postos
de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
2020

GGCCP

2021
Nº PT
Ocupados Desvio
(mar.2021)

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Técnico Superior

4

2

-2

4

2

-2

Coordenador Técnico
Assistente Técnico

1

1

0

1

1

0

4

4

0

4

3

-1

Assistente/ Encarregado Operacional

2

0

-2

2

0

-2

TEPH

0

0

0

0

1

1

12

8

-4

12

8

-4

Carreira / Cargo

Total

Quadro 49 - Mapa de Pessoal GGCCP 2021

19.8. GABINETE JURÍDICO
O Gabinete Jurídico (GJ) do INEM, enquanto Unidade de Apoio à Gestão, realiza
pareceres, analisa e prepara informações sobre matérias de natureza jurídica das áreas
de competência do Instituto, assim como presta consultoria jurídica sobre todos os
assuntos que lhe sejam remetidos pelo Conselho Diretivo do INEM.
São competências do GJ:
Participar na análise e preparação de projetos de diplomas legais e de
regulamentos no domínio da atividade do INEM.
Assessorar juridicamente o conselho diretivo e as unidades orgânicas do INEM.
Assegurar resposta no âmbito dos processos graciosos.
Instruir processos, nomeadamente, disciplinares.
Propor a instauração e preparar a instrução dos processos relativos à aplicação
do direito de mera ordenação social da competência do INEM.
Assegurar o patrocínio judicial nos processos em que o INEM, seja parte.
Responder a pedidos de acesso a dados e documentos administrativos.
Emitir certidões sobre processos que lhe estão confiados.
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As competências do GJ estão determinadas no artigo 12 º da Portaria n.º 158/2012, de
22/05 (Estatutos do INEM).
Para 2021 o GJ propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Otimizar a atuação pré-hospitalar dos meios de emergência médica, que permita assegurar
maior rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados;
Melhorar o modelo de gestão de transporte de doentes, através dos processos de
contraordenação instaurados;
Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 28 da LOE 2021;

Desenvolver projetos de parceira internacional;
Dar continuidade e consolidar os processos de certificação;
Implementar medidas de combate à Corrupção e infrações conexas;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do GJ para 2021 identifica um total de nove (9) Postos
de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
GJ

2020

2021

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

Nº PT
Ocupados
(mar.2021)
1

Técnico Superior

5

2

-3

5

2

Assistente Técnico

3

1

-2

3

1

-2

9

4

-5

9

4

-5

Carreira / Cargo

Total

Desvio
0
-3

Quadro 50 - Mapa de Pessoal GJ 2021

19.9. GABINETE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES
O Gabinete de Gestão de Instalações (GGI), foi criado por Deliberação do Conselho
Diretivo do INEM de 28 de abril de 2017, enquanto Unidade flexível, abrigo do número 3,
do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação, modificação ou extinção de
unidades orgânicas flexíveis).

Página

142

A criação desta unidade justificou-se por força das atribuições do INEM e da dispersão
geográfica da sua atuação, com utilização de um conjunto muito alargado de
instalações, próprias ou de parceiros (hospitais, autarquias, corpos de bombeiros, entre
outras). Para além disso, a responsabilidade pela gestão dessas Instalações encontravase dispersa por diversas unidades orgânicas, o que não se revelava facilitadora para os
utilizadores, nem propicia para a tomada de decisões de forma ágil e expedita, e
dificultava o planeamento de medidas estruturais e organizacionais coerentes e
integradas.
O GGI tem como missão melhorar a eficácia e eficiência na gestão das instalações,
através da implementação de um sistema integrado de gestão dos edifícios que
constituem o património do INEM bem como das instalações locadas ou cedidas por
outras entidades e utilizadas pelos profissionais do Instituto no âmbito da sua missão.
O GGI tem um conjunto alargado de competência que de seguida se enumeram:
Assegurar

a

atualização,

em

articulação

com

os

restantes

serviços

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

As competências do GGI estão determinadas na Deliberação do Conselho Diretivo do
INEM n.º 28/2017 de 28/04, que constitui esta unidade flexível de apoio à gestão, ao
abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação,
modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis.
Para 2021 o GGI propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Elaborar e Rever um plano de implementação/reabilitação das bases dos meios
de emergência;
Implementar uma política de controlo interno, em particular nos registos no
Sistema de Informação dos Imóveis do Estado (SCIIE);
Adequar o plano orçamental de acordo com o contexto externo e interno,
através do controlo da execução de contratos de manutenção das instalações
e serviços associados;
Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde ocupacional;
Elaborar um plano de renovação e otimização de serviços de backoffice;
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Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do GGI para 2021 identifica um total de sete (7) Postos
de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
GGI

2020

2021
Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Técnico Superior

2

0

-2

2

0

-2

Assistente Técnico

3

2

-1

3

2

-1

Assistente/ Encarregado Operacional

1

0

-1

1

0

-1

7

3

-4

7

3

-4

Carreira / Cargo

Total

Desvio

Quadro 51 - Mapa de Pessoal GGI 2021

19.10. GABINETE DE QUALIDADE
É o Gabinete de Qualidade (GQ) do INEM que assegura o apoio ao Conselho Diretivo
na definição da política da qualidade, garantindo a difusão da mesma e promovendo
o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis.
São igualmente competências deste Gabinete:
Proceder ao acompanhamento e análise da evolução do desempenho dos serviços,
em função dos indicadores e padrões da qualidade definidos.
Garantir a informação sobre os resultados da monitorização dos indicadores
definidos; e preparar e realizar auditorias internas e acompanhar as auditorias
externas no âmbito dos processos de qualidade.
Promover o desenvolvimento e efetuar o acompanhamento das ações preventivas
e corretivas necessárias ao cumprimento dos referenciais normativos em vigor e dos
objetivos estabelecidos.
Promover a realização de estudos de avaliação da satisfação de utentes,
colaboradores e parceiros do SIEM.
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Divulgar e controlar a documentação produzida no âmbito do sistema de gestão da
qualidade.
Fornecer apoio e suporte técnico à conceção e concretização de projetos de
gestão e melhoria contínua da qualidade desenvolvidos por colaboradores(as),
unidades orgânicas do INEM e de parceiros do SIEM.
Acompanhar e apoiar os processos de acreditação e certificação que o INEM
entenda.
Promover a política de gestão de risco.
Participar na implementação, monitorização e avaliação do programa de gestão de
risco em todas as suas vertentes.

As competências do GQ estão determinadas no artigo 14 º da Portaria n.º 158/2012, de
22/05 (Estatutos do INEM).
Para 2021 o GQ propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Dar continuidade e consolidar os processos no âmbito da certificação;
Promover a qualidade na prestação do socorro aos utentes, através da realização
de auditorias de acordo com o respetivo programa;
Promover a desmaterialização de processos através da revisão do plano de
desmaterialização do INEM;
Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde ocupacional;
Apurar o nível global da satisfação seja de cidadãos(ãs), trabalhadores(as) ou
principais parceiros;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.
Melhorar do desempenho do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional através da eliminação de perigos e redução de riscos,
acompanhados e monitorizados pelo Serviço Interno de Segurança e Saúde no
trabalho.
Promover locais de trabalho seguros promovendo a efetiva implementação e
acompanhamento das Medidas de Autoproteção do INEM.
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Promover as políticas ambientais, monitorizando os impactes ambientais com a
finalidade de reduzir a pegada carbónica da organização.

A proposta de Mapa de Pessoal do GQ para 2021 identifica um total de 8 Postos de
Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
GQ

2020

2021
Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Médico - Assistente Graduado Sénior
Enfermeiro

1
1

0
1

-1
0

0
1

0
1

0
0

Técnico Superior

5

1

-4

6

1

-5

8

3

-5

8

3

-5

Carreira / Cargo

Total

Desvio

Quadro 52 - Mapa de Pessoal GQ 2021

19.11.

GABINETE DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO

O planeamento e controlo de gestão assume uma crescente relevância na gestão da
atividade do INEM, sendo a principal função do Gabinete de Planeamento e Controlo
de Gestão (GPCG) garantir uma visão integrada do INEM, em articulação com os seus
objetivos estratégicos.
É a este Gabinete que compete:
Proceder à recolha, tratamento e sistematização da informação de gestão e
da atividade.
Implementar indicadores de gestão e de atividade, nomeadamente nas
componentes de acesso e produção, qualidade assistencial, económicofinanceira, satisfação dos(as) utentes e dos recursos humanos.
Gerir, em articulação com DGRH, o sistema de avaliação de desempenho, em
todas as suas vertentes.
Coordenar a preparação da proposta do Quadro de Avaliação e
Responsabilização e do plano de atividades e acompanhar a sua execução.
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Elaborar relatórios, mapas e outros documentos de análise da gestão e de
atividade, designadamente o relatório anual de atividades, bem como o
relatório de gestão, em articulação com as unidades do INEM envolvidas e
monitorizar a informação neles contidas.
Promover a coerência e adequação dos sistemas de informação de apoio à
gestão em articulação com o GSTI e respetivos utilizadores.
Promover a monitorização dos indicadores de atividade, em articulação com
as restantes unidades.
Identificar oportunidades de financiamento externo para comparticipação de
despesas

e

preparar

e

acompanhar

as

respetivas

candidaturas

a

financiamento.
Elaborar estudos que, no âmbito da análise de gestão e de atividade, lhe sejam
solicitados pelo conselho diretivo.

As competências do GPCG estão determinadas no artigo 15 º da Portaria n.º 158/2012,
de 22/05 (Estatutos do INEM).
Para 2021 o GPCG propõe-se ainda a cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Implementar a robotização automática referente à estatística de dados das
vias verdes e monitorização do SIADAP;
Rever e atualizar os despachos que definem e regulam a atividade do CODU e
dos meios;
Rever o plano de implementação/renovação de meios de acordo com a
expectativa dos investimentos
Promover o financiamento de projetos no INEM, através de controlos da
execução financeira dos projetos;
Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 28 da
LOE 2021;
Melhorar o modelo de gestão da atividade de Transporte de Doentes;
Implementar medidas de combate à Corrupção e infrações conexas;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.
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Promover a apresentação de candidaturas a prémios.

A proposta de Mapa de Pessoal do GPCG para 2021 identifica um total de oito (8) Postos
de Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
2020

GPCG

2021

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Desvio

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Técnico Superior

7

4

-3

7

5

-2

8

5

-3

8

6

-2

Carreira / Cargo

Total

Quadro 53 - Mapa de Pessoal GPCG 2021

19.12. GABINETE DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
A implementação de uma estratégia de comunicação, quer interna, quer externa, e a
dinamização de um plano de comunicação para o INEM são atividades da
responsabilidade do Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC) que é uma
Unidade de Apoio à Gestão e assegura, ainda, a atividade de assessoria mediática e
de divulgação da atividade do Instituto.
É ao Gabinete de Marketing e Comunicação que compete:
Definir e planear a estratégia a adotar pelo INEM no domínio da comunicação
e promover a comunicação interna e externa do INEM, contribuindo para a
consolidação e manutenção da imagem da instituição.
Monitorizar e difundir internamente as notícias sobre a atividade do INEM.
Assegurar a gestão dos meios de comunicação com o exterior, nomeadamente
o sítio na Internet, o correio eletrónico, meios de comunicação newmedia e
publicações.
Assegurar a gestão das reclamações, controlando o processo desde a entrada
da reclamação até à respetiva resposta e suas eventuais implicações
disciplinares.

Página

149

As competências do GMC estão determinadas no artigo 16 º da Portaria n.º 158/2012,
de 22/05 (Estatutos do INEM).
Para 2021, o GMC propõe-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
Garantir a operacionalização atempada dos atos a que se refere o art.º 28 da
LOE 2021;
Promover o incentivo ao envolvimento e participação dos profissionais;
Melhorar o empowerment dos(as) cidadãos(ãs), contribuindo para a literacia
em saúde;
Melhorar a comunicação com os parceiros do Sistema Integrado de
Emergência Médica;
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, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.

A proposta de Mapa de Pessoal do GMC para 2021 identifica um total de 7 Postos de
Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
GMC
Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

2021
Nº PT
Ocupados
(mar.2021)
1

Técnico Superior

6

3

-3

6

3

-3

7

4

-3

7

4

-3

Carreira / Cargo

Total

2020

Quadro 54 - Mapa de Pessoal GMC 2021
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Desvio
0

19.13. DELEGAÇÕES REGIONAIS
O INEM dispõe de três Delegações Regionais, serviços territorialmente desconcentrados:
Delegação Regional do Norte.
Delegação Regional do Centro.
Delegação Regional do Sul, que engloba as regiões de Lisboa e Vale do Tejo,
do Alentejo e do Algarve.
São as Delegações Regionais do INEM, nas suas áreas territoriais de atuação, que
asseguram a gestão operacional, na respetiva área geográfica, dos processos relativos
ao atendimento e assistência a doentes urgentes/emergentes, bem como, à
operacionalidade dos meios humanos, financeiros e materiais que lhe estão afetos,
competindo-lhes, 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.

Cada uma das Delegações Regionais tem na sua dependência um Gabinete de
Coordenação Regional do Sistema Integrado de Emergência Médica (GCR -SIEM), a
quem compete:
Gerir os meios sediados em entidades externas garantindo o cumprimento dos
compromissos entre o INEM, e as respetivas 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 informática.

As competências das Delegações Regionais estão determinadas no artigo 17 º da
Portaria n.º 158/2012, de 22/05 (Estatutos do INEM).
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As competências dos GCR - SIEM, estão determinadas no ponto 1.1.1. da Deliberação
do Conselho Diretivo do INEM n.º 853/2012, de 29/06, que constitui esta unidade
operacional flexível, ao abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM.
Para 2021, as DR propõem-se cumprir com os seguintes objetivos/indicadores:
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;
Implementar uma política de controlo interno, associada à redução de horas
extraordinárias e controlo de custos das AEM;
Promover a desmaterialização de processos;
Elaborar um modelo de ação psicossocial e de saúde ocupacional;
Avaliar a qualidade da prestação de cuidados de saúde às vítimas de acidente
resposta às reclamações;
Dar continuidade e consolidar o processo de Acreditação CODU e Meios, com
a execução do plano de implementação das melhorias para atingir o nível
ótimo.
Promover a apresentação de candidaturas a prémios;
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A proposta de Mapa de Pessoal da DRN para 2021 identifica um total de 567 Postos de
Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
2020

DRN

2021

Dirigente 1º Grau

1

0

-1

1

Nº PT
Ocupados
(mar.2021)
0

Dirigente 2º Grau

1

0

-1

1

0

-1

Médico - Assistente Graduado Sénior

1

0

-1

1

0

-1

Médico - Assistente/Assistente Graduado

10

3

-7

10

3

-7

Enfermeiro Gestor

9

0

-9

9

0

-9

Enfermeiro Especialista

22

8

-14

22

8

-14

Enfermeiro

60

73

13

60

73

13

Técnico Superior - Psicólogo

6

7

1

6

7

1

Técnico Superior- Psicólogo (Medicina Trabalho)

0

0

0

1

0

-1

Coordenador Técnico

1

0

-1

1

0

-1

Assistente Técnico (backoffice)

8

11

3

8

12

4

Assistente Técnico (c/ funções CODU) *

3

0

-3

3

0

-3

Coordenador Geral TEPH

1

1

0

1

1

0

Coordenador Operacional TEPH

7

7

0

7

7

0

TEPH c/ funções no CODU

106

73

-33

106

75

-31

TEPH c/ funções nos Meios de Emergência Médica
Total

330
566

272
455

-58
-111

330
567

275
461

-55
-106

Nº PT
Previstos

Carreira / Cargo

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Desvio
-1

* Assistente Técnicos que não transitaram para a nova carreira TEPH.
Quadro 55 - Mapa de Pessoal DRN 2021
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A proposta de Mapa de Pessoal da DRC para 2021 identifica um total de 368 Postos de
Trabalho (PT), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
2020

DRC

2021

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados
(mar.2021)

Desvio

Dirigente 1º Grau

1

1

0

1

1

0

Dirigente 2º Grau

1

0

-1

1

0

-1

Médico - Assistente Graduado Sénior

1

0

-1

1

0

-1

Médico - Assistente/Assistente Graduado

10

2

-8

10

2

-8

Enfermeiro Gestor

4

0

-4

4

0

-4

Enfermeiro Especialista

11

5

-6

11

5

-6

Enfermeiro

30

37

7

30

37

7

Técnico Superior

1

0

-1

1

0

-1

Técnico Superior - Psicólogo

6

2

-4

6

2

-4

Técnico Superior-Psicólogo (Medicina Trabalho)

0

0

0

1

0

-1

Coordenador Técnico

1

0

0

1

0

-1

Assistente Técnico (backoffice)

6

9

3

6

9

3

Assistente Técnico (c/ funções CODU) *

21

9

-12

21

9

-12

Coordenador Geral TEPH

1

1

0

1

1

0

Coordenador Operacional TEPH

4

4

0

4

4

0

TEPH c/ funções no CODU

65

40

-25

65

40

-25

TEPH c/ funções nos Meios de Emergência Médica

204

156

-48

204

160

-44

367

266

-100

368

270

-98

Carreira / Cargo

Total

* Assistente Técnicos que não transitaram para a nova carreira TEPH.
Quadro 56 - Mapa de Pessoal DRC 2021

Página

154

A proposta de Mapa de Pessoal da DRS para 2021 identifica um total de 727 Postos de
Trabalho (PT, distribuídos pelas seguintes categorias profissionais:
2020

DRS

2021

Nº PT
Previstos

Nº PT
Ocupados

Desvio

Nº PT
Previstos

Dirigente 1º Grau

1

0

-1

1

Nº PT
Ocupados
(mar.2021)
0

Dirigente 2º Grau

1

1

0

1

1

0

Médico - Assistente Graduado Sénior

1

0

-1

1

0

-1

Médico - Assistente/Assistente Graduado

10

1

-9

10

1

-9

Enfermeiro Gestor

6

0

-6

6

0

-6

Enfermeiro Especialista

19

5

-14

19

5

-14

Enfermeiro

42

48

6

42

47

5

Técnico Superior

5

5

0

5

5

0

Técnico Superior - Psicólogo

12

8

-4

12

7

-5

Técnico Superior-Psicólogo (Medicina Trabalho)

0

0

0

2

0

-2

Coordenador Técnico

1

0

-1

1

0

-1

Assistente Técnico (backoffice)

12

10

-2

12

11

-1

Assistente Técnico (c/ funções CODU) *

10

4

-6

10

4

-6

Assistente/Encarregado Operacional

0

1

1

0

0

0

Coordenador Geral TEPH

1

1

0

1

1

0

Coordenador Operacional TEPH

12

12

0

12

12

0

TEPH c/ funções no CODU

108

103

-5

108

84

-24

TEPH c/ funções nos Meios de Emergência Médica

484

328

-156

484

329

-155

725

527

-198

727

507

-220

Carreira / Cargo

Total

Desvio

* Assistente Técnicos que não transitaram para a nova carreira TEPH
Quadro 57 - Mapa de Pessoal DRS 2021.
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20. INICIATIVAS TRANSVERSAIS
Durante os anos anteriores foram desenvolvidas importantes iniciativas de âmbito
transversal, a que acrescem outras iniciadas já em 2021. Até final do ano, será ainda
dada sequência a um conjunto relevante de novo projetos, alguns dos quais
financiados por fundos comunitários.

20.1.

MEDIDAS INTEGRADAS NO PROGRAMA SIMPLEX+ SAÚDE

O INEM iniciou, em 2019, a implementação de duas medidas no âmbito do Simplex+
Saúde, acolhidas pelo MS como medidas emblemáticas no domínio da saúde, que
permitirão consolidar projetos de simplificação dos serviços prestados pelo INEM. Estas
medidas estão ainda em curso, perspetivando-se a sua concretização em pleno em
2021.
Alerta Doente Crónico
Esta medida tem como objetivo a implementação, na aplicação de registo
clínico eletrónico instalado nos meios de emergência médica, de uma
sinalização para acompanhamento, por parte dos Agrupamentos de Centros
de Saúde (ACES), de doentes com patologia crónica. Pretende promover a
articulação entre as equipas de saúde pré-hospitalar e as equipas das unidades
funcionais dos ACES, identificando os utentes residentes na área geográfica de
influência de cada ACES que reúnam os critérios gerais de inclusão neste
projeto.
APP INEM
Esta medida tem como objetivo a disponibilização de um canal de informação
interativo com ênfase nas áreas de promoção da saúde (ex. conselhos úteis do
INEM na área dos primeiros socorros/intoxicações), transparência (ex.
informação estatística sobre a atividade do INEM), notícias e informação úteis
(realização de Mass Trainings em SBV dirigidos à população), localização dos
meios de emergência médica, localização dos DAE em espaços públicos e que
possa ter ainda uma área reservada aos profissionais do INEM (ex. consulta de
protocolos de atuação em tempo real).
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Já em 2020, foram apresentadas ao MS mais duas novas medidas. Apenas foi
considerada a Medida Registo Nacional de PCR simplificado âmbito do Simplex+ Saúde,
tendo o INEM dado continuação à medida Via Verde da Hospitalização Domiciliária,
ainda que fora deste âmbito.
Estas medidas estão ainda em curso, perspetivando-se a sua concretização em pleno
em 2021.
Registo Nacional de PCR simplificado
Otimizar o Registo Nacional de PCR (Paragem Cárdio-Respiratória) pela recolha
tipificada de informação no local da ocorrência, de modo a serem obtidos
indicadores fidedignos para uma análise da resposta extra-hospitalar que
permita melhorar essa atividade.
A PCR, pela sua gravidade e imprevisibilidade é a emergência médica de maior
impacto clínico e social, atingindo milhões de pessoas em todo o mundo, a nível
pré-hospitalar.
O INEM tem investido na formação em suporte básico de vida, desfibrilhação
automática externa e suporte avançado de vida das equipas de emergência,
na disponibilidade de equipamentos nos meios de emergência, na atualização
dos fluxos de atuação e na articulação com os serviços de urgência hospitalares
e unidades especializadas.
Portugal e em particular o INEM, têm ao longo dos anos desenvolvido esforços
de acompanhamento do conhecimento em ressuscitação cardiorrespiratória,
modificando e adaptando a formação e os seus procedimentos às
recomendações internacionais.
O INEM tem vindo a desenvolver desde 2012 o registo nacional de PCR.
Integrado no processo de informatização do processo clínico, está a ser
preparada a interligação do registo clínico com o registo nacional de PCR,
otimizando o preenchimento do mesmo, permitindo mais dados e melhor
conhecimento dos casos de PCR. Pretende-se com esta medida, uma
monitorização mais rigorosa desta atividade podendo com fiabilidade ser
disponibilizado aos(às) cidadãos(ã) informação útil.
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Via Verde da Hospitalização Domiciliária (HD)
Criar um programa do SNS que permita uma resposta verdadeiramente
integrada ao cidadão, com mais e melhores cuidados individualizados,
conferindo maior segurança para o(a) utente/cuidador(a) e para o sistema e
ainda promovendo um programa de hospitalização domiciliária de forma
transversal a nível nacional, o que trará claros ganhos em saúde e benefícios
para o sistema. O doente certo no local certo.
A prestação de cuidados em situações de emergência ou agudização da
condição clínica, de forma individualizada, de acordo com o plano de
cuidados de cada doente, em estreita articulação com a equipa de HD irá
promover uma melhor gestão terapêutica no controlo de sintomas e
estabilização no local, contribuindo para diminuir ou evitar as admissões ao
serviço de urgência (SU) e mesmo reinternamento no hospital.
Pretende-se assim com esta medida incrementar a oferta de cuidados de
saúde aos doentes em hospitalização domiciliária, através da integração da
valência de emergência médica à hospitalização domiciliária, a qual permitirá
a otimização dos cuidados em caso de emergência ou agudização clínica,
com recurso às equipas médicas e de enfermagem do INEM IP, bem como
garantirá o apoio médico 24/7 às equipas de HD através de uma linha
dedicada (hotline) entre estes profissionais e os CODU, o que assegura o circuito
de comunicação sempre que necessário.

20.2. MEDIDAS E INICIATIVAS COM PROJETOS CANDIDATOS A
FINANCIAMENTO
Durante os anos anteriores foram já tomadas importantes iniciativas de medidas de
âmbito transversal. As mesmas têm sido desenvolvidas/consolidadas em 2020, a que
acrescem um conjunto significativo de outros projetos relevantes a iniciar até ao final
do ano, financiados por fundos comunitários.
O valor estimado para 2021 aquando da elaboração do orçamento era de 2.711.

.

No entanto devido à COVID-19, a continuidade destes projetos atrasou-se tendo no
caso do financiamento da formação ficado suspenso. Assim, foi necessário
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reprogramar estas verbas estimando-se alocar ao ano 2021 de 3 170 498
corresponde uma comparticipação nacional de 929.607 e comunitária de 2.240.891
Importa dar nota que, nesta data, alguns dos projetos ainda aguardam aprovação.
Projeto de Formação em Emergência Médica
O INEM tem contado 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 têm sido apresentadas ao abrigo do
POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.
Em 2021 estava previsto um financiamento de 489.338

No entanto, e tal como

já foi referido, a formação foi suspensa, tendo havido a necessidade de
reprogramação dos valores inicialmente previstos.
Assim estima-se para 2021 uma execução na ordem dos 113 920,95
Projeto Registo Clínico Integrado (RCI) - 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 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 - i-TEAMS (INEM Tool for Emergency Alert Medical System), atualmente
em uso na totalidade dos meios do INEM, e que permitirá, de futuro o registo
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informático e a transmissão em tempo real da informação clínica de cada
doente por todos os meios do SIEM.
A candidatura, que mereceu parecer favorável dos SPMS em meados de 2020,
quanto ao alinhamento com a estratégia e planos setoriais de ação TIC, foi
apresentada ao SAMA 2020, para um período de execução de 24 meses. O
projeto foi iniciado em 2020 e inicialmente estava previsto terminar em 2021,
tendo sido prolongado até maio de 2022.
O investimento total do projeto é de 873.515
2021 a execução de 739.198
Centro de Informação AntiVenenos (CIAV)
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 nova plataforma de notificação
de produtos, que irá permitir às empresas carregar diretamente numa base de
dados a informação referente a cada produto, bem como a ligação ao novo
Portal Europeu de notificação de produtos, dotando o serviço de novos recursos
os quais, pela simplificação e agilização de processos, irão permitir ganhos em
eficiência e qualidade no serviço prestado
A candidatura, que mereceu parecer favorável dos SPMS quanto ao
alinhamento com a estratégia e planos setoriais de ação TIC, foi apresentada
ao SAMA 2020, para um período de execução de 16 meses. O projeto foi
iniciado em 2020 e inicialmente estava previsto terminar em 2021, tendo sido
prolongado até maio de 2022.
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O investimento total do projeto é de 8

, estando previsto para o ano de

2021 a execução de 787.065 .
DAE NET

Vida em tempo real

O projeto DAE Net, insere-se no âmbito da implementação de um plano de
transformação da relação do INEM com o exterior, designadamente através da
implementação de uma Plataforma de Gestão Integrada do Programa
Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE) e do desenvolvimento
de uma Aplicação móvel (APP INEM) direcionada ao cidadão, profissionais do
INEM, empresas e media.
Esta Plataforma de Gestão Integrada do PNDAE contribui para o domínio da
modernização dos serviços ao nível da sustentabilidade e eficiência no uso de
recursos, no sentido em que a operação aposta na reformulação de processos
administrativos e das 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 em meados de 2020,
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
A candidatura, que mereceu parecer favorável dos SPMS em meados de 2020,
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. O projeto foi iniciado em 2020 e inicialmente estava previsto terminar em
2021, tendo sido prolongado até maio de 2022.
O investimento total do projeto é de 356.850
2021 a execução de 239.587
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 em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
A conceptualização da presente operação visa permitir ao INEM e de forma
particular aos seus colaboradores internos e aos profissionais de entidades
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parceiras do SIEM, um entendimento com as áreas da Segurança da
Informação, com o Controlo e Operação do Risco alinhadas com a framework
de governança, gestão e operação dos sistemas e tecnologias de informação
do INEM.
A candidatura, que mereceu parecer favorável dos SPMS em meados de 2020,
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 24
meses. O projeto foi iniciado em 2020 e inicialmente estava previsto terminar em
2021, tendo sido prolongado até maio de 2022.
O investimento total do projeto é de 323.517

sto para o ano de

2021 a execução de 167.592
INEM e Família - Missão em Equipa
No que respeita a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, o INEM
tem vindo nos últimos anos a promover estudos e implementar medidas
concretas que concorrem de forma direta ou indireta para a promoção de
melhores condições para os(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, visando
a promoção de condições mais justas no trabalho e, consequentemente, a
satisfação dos(as) seus(suas) trabalhadores(as).
Assim, este projeto tem por objetivos:
Sistematizar e reforçar as políticas e práticas de Recursos Humanos,
através da implementação e certificação de um Sistema de Gestão
da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal;
Melhorar o índice de bem-estar dos(as) trabalhadores(as) do INEM,
através da implementação de um programa de promoção de bemestar e felicidade no trabalho que seja promotor de uma harmoniosa
conciliação trabalho-família.
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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 18 meses. O projeto foi
iniciado em 2020 e inicialmente estava previsto terminar em 2021, tendo sido
prolongado até maio de 2022.
O investimento total do projeto é de 471.032
2021 a execução de 163.345
Contract of Adaptation Grant INEM_ECHO
A candidatura, foi apresentada aos fundos europeus da DG ECHO para
Adaptation Grant

Voluntary Pool do

Mecanismo Europeu de Proteção Civil Europeia (ECHO), para readaptação do
seu Módulo de Emergência Médica Tipo 1 Fixo.
O objetivo principal deste projeto é melhorar a qualidade dos recursos existentes
no EMT Tipo 1 do PT EMT, por forma melhor adaptar a estrutura do módulo,
através da sua modernização, com equipamentos que permitam executar a
missão que lhe foi confiada de uma forma mais eficaz e eficiente.
O projeto foi aprovado em outubro de 2019 por um período, inicialmente de 16
meses (outubro de 2019 a dezembro de 2020), tendo sido prolongado até maios
de 2021.
O investimento total do projeto é de 1.187.815
2021 a execução de

.

Projeto TEAMS - Formação Europeia de EMT
Em 2021, dado toda a panóplia de acontecimentos e necessidades de resposta
médica de emergência que se encontram a assolar a Europa e o Mundo, do
qual é exemplo a Pandemia pelo COVID-19, o INEM encontra-se a participar
num projeto europeu (apoio Grant) de consolidação de formação para
módulos de emergência médica (EMT), designado TEAMS, cujo objetivo será
criar uma ferramenta a utilizar pelas equipas EMT mundiais para uniformizar e
adequar a formação a cenários que incluam catástrofes naturais e contextos
pandémicos
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O Projeto TEAMS terá a duração de 24 meses (2021-2022) com um
. estando previsto para o ano de 2021 a
execução de 11.674 .
PANDEM-2_Pandemic Preparedness and Response
No âmbito do HORIZON 2020, o programa de financiamento europeu de apoio
à investigação e inovação, o INEM juntou-se ao consórcio que apresentou a
candidatura com o projeto intitulado PANDEM2. Este projeto vem no
seguimento do seu antecessor, o PANDEM, que decorreu entre os anos 20152017 e juntou um consórcio a nível internacional que visou identificar aspetos de
melhoria na preparação e resposta transfronteiriça às crises de saúde, das
ferramentas e sistemas já existentes Este novo projeto PANDEM-2 implementa e
valida as ações mais importantes do PANDEM e coloca em prática a
infraestrutura de tecnologia necessária para uma maior integração e
capacitação. O PANDEM-2 aborda o desafio específico de pandemias em
grande escala, envolvendo uma ampla variedade de stakeholders, incluindo
agências nacionais de preparação para pandemia, emergência médica e
hospitais. A equipa também inclui uma profunda experiência em tecnologia da
informação, vigilância e monitorização na gestão de epidemias e gestão de
crises. A finalidade do PANDEM-2 é implementar e demonstrar soluções e
abordagens para os principais problemas operacionais identificados pelo
projeto PANDEM, particularmente aquelas que fortalecem a capacitação para
a proteção da saúde e segurança das sociedades, fornecendo conceitos e
sistemas de informação (IT) inovadores (WP2,3,4) que integram ferramentas e
sistemas já existentes (Go.Data, Influenzanet, TESSy, sistemas nacionais). O
PANDEM-2 irá desenvolver, implementar, demonstrar e validar novos sistemas de
informação para integração de dados e para serviços relacionados à
pandemia, não duplicando os sistemas existentes, mas criando sinergia entre
eles e valor acrescentado para as partes.
O Projeto TEAMS terá a duração de 24 meses (2021-2022) com um
financiamento total de 221.412
execução de 88.565 .
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estando previsto para o ano de 2021 a

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 IndicadoresChave 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;
especificados na candidatura;

Respeitar os regulamentos financeiros

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 controladas, via única sem
controlo de acesso), estradas rurais e estradas em zonas urbanas e
comtemplando os acidentes com vítimas mortais.
Este Projeto tem a duração de 24 meses (2021-2022) com um financiamento
total de 31.942

estando previsto para o ano de 2021 a execução de 14.810 .

UCPM Exercises Multi Catastrophe in times of COVID
Projeto consórcio que envolve algumas instituições, tais como:
Espanha

SAMU (coordenação do projeto);

Portugal

INEM

França

Service

-Corse

Haut Comité Français Pour la Résilience Nationale
O projeto tem como finalidade desenhar, planear, preparar, implementar,
realizar e autoavaliar diferentes atividades de proteção civil, incluindo um
exercício de grande escala, num cenário multinacional em Palma de Maiorca
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como o principal evento do projeto, sendo que o objetivo geral passa por
melhorar a preparação e a resposta de proteção civil a todos os tipos de
desastres dentro ou fora dos Estados-Membros do Mecanismo, proporcionando
um ambiente de teste e uma oportunidade de aprendizagem para todos os
atores envolvidos nas intervenções de assistência sanitária e de proteção civil.
Este Projeto, ainda em processo de aprovação, tem a duração de 24 meses
(2021-2022) com um financiamento total de 314.451

estando previsto para o

ano de 2021 a execução de 31.445
Projeto transfronteiriço (Região Norte) ARIEM Plus
Este projeto termina em 2021 e conta com o envolvimento de diversas entidades
dos dois países em cooperação transfronteiriça (Norte de Portugal, a Galiza e
Castilla y León), com o objetivo de desenvolver uma plataforma comum para a
gestão da resposta a casos de emergência médica,
O montante
execução em 2021.

Durante o ano de 2020, foi já dado início a um conjunto de novos projetos plurianuais,
candidatos a financiamento, conforme se identifica:
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 desenvolvido por um consórcio constituído por 17 EstadosMembros (EM) da União Europeia, 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 EM na recolha de Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) para
a segurança rodoviária. Concretamente, 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;
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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 póscolisão, implementando a integração das bases de dados de serviços de
emergência e de acidentes rodoviários, abrangendo as estradas interurbanas
(autoestrada, acessos únicos de via controladas, via única sem controlo de
acesso), estradas rurais e estradas em zonas urbanas e comtemplando os
acidentes com vítimas mortais.
Este projeto terá uma duração de 24 meses (2021-2022). com um financiamento
total de 31.942 , estando previsto para o ano de 2021 a execução de 14.810 .

20.3.

PLANOS TRANSVERSAIS

Em 2020, tem sido dada sequência a um conjunto de Planos de Ação, merecendo
destaque:
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, resumidamente se elencam:
Chamadas de Emergência, Pedidos de Socorro e Pedidos de Triagem.
Gestão das Chamadas Triagem e Acionamento de Meios de Socorro.
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Acompanhamento de meios de socorro, encaminhamento de
doentes e Vias Verdes.
Centro Operacional 112 SUL (CO SUL) e Centro de Contacto do SNS
(SNS 24).
Instalações,

Arquitetura

e

Suporte

Tecnológico

da

Atividade,

Comunicações e Cibersegurança.
Recursos Humanos.
Indicadores de Gestão

Monitorização da atividade.

Em 2017 foi, desde logo, elaborado um Plano de Ação para dar cumprimento
às referidas iniciativas. Apesar deste Plano datar de 2017, dada a complexidade
de algumas das iniciativas e a constante revisão de processos no âmbito da
melhoria contínua, o mesmo mantém-se ativo. Em 2018, 2019 e já em 2020,
foram implementadas parte das medidas. Este Plano terá continuidade ainda
este ano, assim como nos próximos.
Plano de Desmaterialização de Processos:
A RCM 51/2017 de 19 de abril, que se se aplica de forma imperativa, aprova um
conjunto de medidas tendentes à redução do consumo de papel e demais
consumíveis de impressão na Administração Pública, promovendo a otimização
de processos e a modernização de procedimentos administrativos.
Entre as várias medidas previstas, destacam-se:
Fixação de metas anuais de redução de despesa em consumo de
papel ou consumíveis de impressão, estabelecendo -se desde já que,
para 2017, essa meta será de, pelo menos, 20 % do montante previsto
no orçamento de cada uma das entidades e serviços abrangidos pela
presente resolução.
Desmaterialização de processos, internos e externos.
Promoção da adoção de sistemas de gestão documental eletrónica
ou outros.
Digitalização de documentos destinados a ser arquivados.
Adoção

de

orientações

para

uma

política

de

impressão

ambientalmente responsável na Administração Pública, de acordo
com os princípios enunciados no anexo I da RCM.
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O

INEM

elaborou

um

Plano

de

desmaterialização

em

2017,

tendo

implementado ao longo do ano de 2018, 2019 e já em 2020, algumas das
medidas conducentes à eliminação de papel. Prevê-se até ao final do ano dar
continuidade ao plano de ação para dar cumprimento aos objetivos
determinados na RCM. Este Plano terá continuidade para os próximos anos.
Plano de Igualdade de Género e Não Discriminação:
Dando cumprimento às orientações em matéria de Igualdade de Género e
Não Discriminação, designadamente a Constituição da República Portuguesa,
o Código do Trabalho, o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e
Mulheres (2011-2020), as Grandes Opções do Plano para 2016-2019 e o V Plano
Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação 20142017, O INEM elaborou um Plano Igualdade de Género e Não Discriminação
para o triénio 2017/2019. Este plano está em processo de revisão para o triénio
2020/2022.
Este Plano pretende promover a implementação de medidas no domínio de
intervenção objetiva junto dos(as) trabalhadores(as), contribuindo desta forma
para o conhecimento da situação de facto das mulheres e dos homens e das
relações de género. Pretende-se igualmente integrar a perspetiva do género
nos processos de decisão, ou seja, a promoção da igualdade no
funcionamento da Instituição, designadamente mediante a implementação de
medidas que impliquem uma representação equilibrada de homens e mulheres
nas esferas de tomada de decisão, de apoio à conciliação da vida profissional,
familiar e pessoal, de forma a que o mesmo contribua para a definição de uma
nova cultura organizacional nas Unidades Orgânicas da Instituição, reforçando
a sua qualificação e modernizando o quadro dos seus conceitos e valores.
Foram estabelecidos objetivos e medidas para suprimir alguns desequilíbrios e
desigualdades que possam subsistir na gestão do Capital Humano do INEM,
bem como melhorar as práticas organizacionais. Em suma, pretende-se um
planeamento tendente a:
Alcançar a igualdade de tratamento e de oportunidades entre
mulheres e homens.
Eliminar eventuais discriminações.
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Facilitar a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.
Ainda em 2017 foi implementado um Plano de Ação tendo, desde logo sido
dado início à implementação de algumas medidas. Em 2018, 2019 e já em 2020
foi dada continuidade ao Plano que terá o devido seguimento no próximo
triénio 2020/2022, já no âmbito da renovação do referido plano. Elencam-se os
objetivos definidos no referido Plano de Ação e que se pretende que, na sua
maioria, tenham continuidade em 2020:
Salvaguardar

os

princípios

de

igualdade

de

género

e

não

discriminação no desenvolvimento institucional.
Garantir as condições do princípio de igualdade de género na gestão
dos recursos humanos.
Promover a participação equilibrada de género na oportunidade de
qualificação na formação dos(as) trabalhadores(as).
Promover o princípio de igualdade e não discriminação em função do
sexo na nomeação dos(as) trabalhadores(as) para cargos de chefia
ou órgãos de decisão.
Prevenir a discriminação na avaliação do desempenho dos(as)
trabalhadores(as).
Divulgar os procedimentos específicos para a denuncia de situações
de discriminação em função do sexo.
Estender a linguagem inclusiva a toda a comunicação interna e
externa.
Efetuar de forma sistemática a análise desagregada dos dados sobre
realidades várias na instituição.
Promover a participação dos(as) trabalhadores(as) na definição de
medidas relativas à igualdade de género e não discriminação.
Promover a elaboração de protocolos com serviços de suporte nas
proximidades das várias instalações (escolas, creches, ginásios).
Divulgar os direitos na proteção da parentalidade e assistência à
família.
Promover a formação para a igualdade de género e não
discriminação.
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Acresce referir no âmbito desta temática o projeto (com financiamento
anterior.
Plano

-

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

-estar no

O plano apresenta um conjunto de medidas, nas quatro áreas previstas pelo
referido Despacho:
Conciliação da vida pessoal com a vida profissional.
Melhoria dos locais de trabalho.
Envolvimento e participação dos(as) trabalhadores(as).
Promoção de estilos de vida saudáveis.
O referido Plano de ação teve igualmente em linha de
ambientes de 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
anterior.
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 PCR a esta medida life saving.
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Em 2018 foi criado um Plano de Ação para implementação das iniciativas
determinadas pelo grupo de trabalho, com vista à sua implementação no
decorrer do ano de 2019, que já teve desenvolvimentos em 2020.
Para 2021, pretende-se dar continuidade à utilização deste dispositivo,
ampliando a rede de DAE em Portugal e continuando a apostar na formação
em SBV-DAE, melhorando desta forma a capacidade de resposta do sistema e
a probabilidade teórica de sobrevivência. Maior detalhe deste planeamento
DAE).
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21. CONCLUSÕES
No âmbito do combate à COVID-19, o INEM está desde o início na primeira linha da luta
contra a pandemia, fiel à sua principal missão e assumindo-se como entidade que
detém a competência nesta área nos seus vários domínios, a nível nacional. Assim, a
instituição tem-se adaptado às exigências desta realidade excecional, que tem
colocado à prova e testado a sua resiliência, investindo numa mudança que a
capacita para assegurar a sua missão. Neste contexto, foram adotadas várias medidas
para assegurar a situação atual de emergência de saúde pública ocasionada pela
pandemia, na área da emergência médica pré-hospitalar.
O INEM, enquanto organismo responsável por coordenar o funcionamento, no território
de Portugal Continental, do SIEM, continuará a adotar em 2021, 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 Conselho Diretivo do INEM está ciente dos desafios que terá de enfrentar, no atual
contexto e num quadro que se reveste de forte contenção orçamental e de contínuos
constrangimentos

e

crescentes

dificuldades,

ou

seja,

numa

conjuntura

reconhecidamente difícil.
É neste contexto que o planeamento das atividades - enquanto instrumento
fundamental na definição das estratégias de ação, que criem condições para a
utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis e do controlo da despesa é absolutamente necessário para continuar a garantir a sustentabilidade económica e
financeira da Instituição e gerar poupança, fundamental para novos investimentos e
absolutamente necessária para continuar a garantir o direito à proteção da saúde. O
envolvimento

dos

dirigentes

intermédios,

bem

como

de

todos(as)

os(as)

trabalhadores(as) da Instituição, será um fator crítico de sucesso para se atingir esse
objetivo.
O ano de 2021 será um ano marcado pela consolidação das principais linhas de ação
que têm orientado a estratégia do Instituto e que se encontram definidas no Plano
Estratégico para o triénio 2020/2022. A necessidade de fazer face a novos desafios,
obriga à sistematização de processos, fundamental para enquadrar o desenvolvimento
da sua atividade, criando as condições necessárias para o cumprimento da sua Missão.
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O ano de 2021 foi já marcado pelo início de uma nova etapa onde se incluem iniciativas
inovadoras e o desejo de as concretizar e implementar, sempre numa ótica de eficácia
em todas as respostas a situações de emergência médica.
O INEM procurará, através do acompanhamento e monitorização da atividade,
suportado no ciclo de desenvolvimento, focar-se na melhoria contínua, com vista ao
aperfeiçoamento do sistema de emergência médica. Com efeito, considerando a
Qualidade como um processo sistemático e incremental, o INEM procurará construir
pontes entre o que é necessário fazer, a forma como deve ser feito, os recursos
adequados e os resultados que se pretendam alcançar, procurando rever o
desempenho da organização e identificando oportunidades de melhoria.
Será atribuída especial atenção à monitorização rigorosa da execução orçamental e
à implementação de mecanismos que permitam otimizar o valor das suas fontes de
financiamento, nomeadamente oportunidades de financiamento externo para
comparticipação de despesas, designadamente através de fundos comunitários.
Numa perspetiva de otimização da afetação - não só dos seus recursos humanos e
financeiros, mas também logísticos e tecnológicos - o ano de 2021 será assim, centrado
na melhoria da resposta do SIEM procurando responder a todas as situações de
emergência médica, aumentando a capacitação dos profissionais de saúde, no que é
o seu core, e dos(as) cidadãos(ãs) em geral.
Será dado especial enfoque à implementação de sistemas flexíveis que reforcem a
participação e orientação para a resolução dos problemas de saúde e da proteção
do cidadão(ã), enquanto geradores e gestores de recursos capazes de proteger o
cidadão(ã). De igual modo, estarão sempre presentes critérios de relação de
custo/benefício para obter ganhos em saúde e valor com os recursos disponíveis.
Em suma, o INEM continuará a empenhar-se na sua atividade core, assegurando maior
rapidez na assistência e maior qualidade nos serviços prestados aos(às) cidadãos(ãs),
centrando-se nas seguintes áreas:
Melhorar a produtividade através da Excelência operacional.
Aumentar o valor para o(ã) cidadão(ã) através da segurança e confiança.
Gerar desenvolvimento através da inovação.
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ANEXOS
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RESUMO MAPA DE PESSOAL DO INEM 2021 POR UNIDADE ORGÂNIC

Mapa de Pessoal 2021

Conselho Diretivo

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Delegação Regional do Norte (DRN)

-

-

1

1

1

10

-

-

-

-

-

7

-

-

Gabinete de Coordenação Regional do SIEM (DRN)

-

-

-

-

-

-

9

22

60

-

-

-

-

-

Delegação Regional do Centro (DRC)

-

-

1

1

1

10

-

-

-

-

1

7

-

-

Gabinete de Coordenação Regional do SIEM (DRC)

-

-

-

-

-

-

4

11

30

-

-

-

-

-

Delegação Regional do Sul (DRS)

-

-

1

1

1

10

-

-

-

-

5

14

-

-

Gabinete de Coordenação Regional do SIEM (DRS)

-

-

-

-

-

-

6

19

42

-

-

-

-

-

Departamento Emergência Médica (DEM)

-

-

1

-

1

6

1

1

6

2

9

-

-

-

Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes (GCNODU)

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM)

-

-

1

-

-

1

-

1

2

-

5

-

-

-

Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA)

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (GPDRH)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

Gabinete de Gestão de Instalações (GGI)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Departamento de Gestão Financeira (DGF)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

1

Gabinete de Gestão Orçamental e de Investimentos (DGOI)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Gabinete de Logística e Operações (GLO)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

5

9

Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública (GGCCP)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Gabinete Jurídico (GJ)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

Gabinete de Qualidade (GQ)

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

6

-

-

-

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

1

1

7

15

4

38

20

54

142

2

88

28

5

10

Total
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MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS CENTRAIS DO INEM 2021
Unidade orgânica
Conselho Diretivo
Conselho Diretivo
Conselho Diretivo

Conselho Diretivo

Atividades/Procedimentos
Proceder à gestão, disponibilização e controlo
dos recursos do INEM
Coadjuvar
o
Presidente
na
gestão,
disponibilização e controlo dos recursos do
INEM
Prestar apoio técnico especializado no apoio à
tomada de decisão
Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas

N.º
de PT

Categoria / Cargo

Carreira/Cargo

1

Presidente

Presidente

1

Vogal

Vogal

1

Técnico Superior

Técnico
Superior

3

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Conselho Diretivo

Conduzir, abastecer e lavar as viaturas dentro
das normas definidas

1

Assistente
Operacional Motorista

Assistente
Operacional

Departamento
Emergência Médica

Coordenar o Sistema Integrado de Emergência
Médica nas vertentes normativas e técnicas

1

Diretor de
Departamento

Dirigente
intermédio - 1.º
grau

1

Assistente
Graduado Sénior

Especial
médica

3

Assistente/Assistente Especial
Graduado
médica

3

Assistente/Assistente Especial
Graduado
médica

1

Enfermeiro Gestor

Departamento
Emergência Médica
Departamento
Emergência Médica
Departamento
Emergência Médica
Departamento
Emergência Médica

Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar; proceder à
gestão funcional e organizativa dos recursos
médicos
Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar no Centro de
Informação Antivenenos
Assessoria científica na área da saúde e
prestação de apoio médico especializado no
âmbito da emergência pré-hospitalar
Prestar funções de planeamento, organização,
direção e avaliação dos cuidados de
enfermagem (*)

Especial
enfermagem

Departamento
Emergência Médica
Departamento
Emergência Médica
Departamento
Emergência Médica
Departamento
Emergência Médica
Departamento
Emergência Médica

Departamento
Emergência Médica

Departamento
Emergência Médica

Departamento
Emergência Médica
Gabinete de
Coordenação
Nacional de
Orientação de
Doentes Urgentes
Gabinete de
Coordenação
Nacional de
Orientação de
Doentes Urgentes
Gabinete de
Coordenação
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Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função; Proceder à gestão funcional e
organizativa dos recursos de enfermagem (**)
Assessoria na área de prestação de cuidados
de enfermagem
Prestar apoio técnico especializado no âmbito
da emergência médica
Prestar apoio técnico especializado no âmbito
da emergência médica
Emissão de pareceres técnicos no âmbito da
emergência médica
Coordenação e supervisionamento do ponto
vista funcional das tarefas levadas a cabo pelo
pessoal
integrado
na
categoria
de
Coordenador
de
TEPH
procurando
a
harmonização
e
adequação
de
procedimentos transversais
Apoio em todas a tarefas que impliquem
atribuições do Departamento de Emergência
Médica e envolvam conhecimentos práticos
da área de atuação dos TEPH
Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas

1

Enfermeiro
Especialista

Especial
enfermagem

6

Enfermeiro

1

Farmacêutico

1

Farmacêutico

9

Técnico Superior

1

Técnico de
Coordenador Geral
Emergência
de TEPH
Pré-Hospitalar

1

Técnico de
Emergência PréHospitalar

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

7

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Coordenar a nível nacional a orientação de
doentes urgentes

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

Prestar apoio médico especializado no âmbito
da orientação de doentes urgentes

1

Assistente/Assistente Especial
Graduado
médica

Prestar apoio técnico especializado no âmbito
da orientação de doentes urgentes

2

Técnico Superior

Especial
Enfermagem
Especial
Farmacêutica
Especial
Farmacêutica
Técnico
Superior

Técnico
Superior

Nacional de
Orientação de
Doentes Urgentes
Gabinete de
Coordenação
Nacional de
Orientação de
Doentes Urgentes
Gabinete de Gestão
de Instalações
Gabinete de Gestão
de Instalações
Gabinete de Gestão
de Instalações

Gabinete de Gestão
de Instalações

Departamento de
Formação em
Emergência Médica
Departamento de
Formação em
Emergência Médica
Departamento de
Formação em
Emergência Médica

Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas

1

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Coordenar as atividades de investigação e
inovação em emergência médica

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

2

Técnico Superior

Técnico
Superior

3

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

1

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

1

Diretor de
Departamento

Dirigente
intermédio - 1.º
grau

1

Assistente/Assistente Especial
Graduado
médica

1

Enfermeiro
Especialista

Emissão de pareceres técnicos especializados
no âmbito de investigação e inovação em
emergência médica
Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas
Realização de tarefas de apoio necessárias ao
funcionamento do serviço, bem como funções
de natureza executiva, de caráter manual ou
mecânico, relacionadas com a organização e
arrumo de materiais, guarda e utilização de
equipamentos, bem como manutenção e
reparação dos mesmos; Realização de
atividades relacionadas com organização e
apoio às redes elétricas e de dados
Definir, planear e orientar a estratégia de
formação em emergência médica dos vários
intervenientes
do
SIEM,
incluindo
estabelecimentos, instituições e serviços do SNS
Prestar apoio médico especializado no âmbito
da preparação de currículos de Formação em
Emergência Médica
Assessoria na área de prestação de cuidados
de enfermagem; proceder à gestão funcional
e organizativa dos recursos de enfermagem

Especial
enfermagem

Departamento de
Formação em
Emergência Médica
Departamento de
Formação em
Emergência Médica

Apoio na elaboração de manuais de
formação na área de prestação de cuidados
de enfermagem
Prestar apoio técnico especializado no âmbito
da formação em emergência médica assim
como monitorizar a qualidade da formação
ministrada

2

Enfermeiro

Especial
Enfermagem

5

Técnico Superior

Técnico
Superior

1

Técnico de
Emergência PréHospitalar

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

Departamento de
Formação em
Emergência Médica

Apoio na elaboração de manuais
formação na área de atuação dos TEPH

Departamento de
Formação em
Emergência Médica

Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas

4

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Coordenar a Certificação e Acreditação de
Entidades Externas

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

Apoio na atribuição de Acreditação na área
de prestação de cuidados de enfermagem

1

Enfermeiro

Especial
Enfermagem

Prestar apoio técnico especializado
matérias de certificação e acreditação

2

Técnico Superior

Técnico
Superior

1

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

3

Técnico Superior

Técnico
Superior

24

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Gabinete de
Certificação e
Acreditação
Gabinete de
Certificação e
Acreditação
Gabinete de
Certificação e
Acreditação
Gabinete de
Certificação e
Acreditação
Gabinete de
Logística e
Operações
Gabinete de
Logística e
Operações
Gabinete de
Logística e
Operações
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de

em

Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas
Proceder à execução do aprovisionamento
dos bens de consumo corrente, organizar e
manter atualizado o cadastro dos imóveis
integrados no património do INEM, gerir a frota
garantindo a sua operacionalidade
Prestar apoio técnico especializado
matérias de logística e operações

em

Executar as atividades inerentes aos processos
administrativos da logística

Gabinete de
Logística e
Operações
Gabinete de
Logística e
Operações

Gabinete de
Logística e
Operações

Gabinete de Gestão
de Compras e
Contratação Pública

Gabinete de Gestão
de Compras e
Contratação Pública

Gabinete de Gestão
de Compras e
Contratação Pública
Gabinete de Gestão
de Compras e
Contratação Pública
Gabinete de Gestão
de Compras e
Contratação Pública

Coordenar as atividades administrativas
Prestar apoio técnico especializado em
matérias de logística e operações em especial
comunicações
Realização de tarefas de apoio necessárias ao
funcionamento do serviço, bem como funções
de natureza executiva, de caráter manual ou
mecânico, relacionadas com a organização e
arrumo de materiais, guarda e utilização de
equipamentos, bem como manutenção e
reparação dos mesmos; conduzir, abastecer e
lavar as viaturas dentro das normas definidas
Coordenar a execução da contratação
pública de bens, serviços e empreitadas
necessários ao funcionamento do INEM
protocolos de prestação de serviços, no
respeito pelo enquadramento legal em vigor.
Emitir pareceres técnicos relativos às aquisições
de todos os bens, serviços e empreitadas
necessárias ao funcionamento do INEM,
desenvolvendo os adequados procedimentos
de contratação pública. Identificar de forma
sistemática, as oportunidades de redução de
custos e assegurar a sua implementação
Coordenar as atividades administrativas
Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas
Realização de tarefas de apoio necessárias ao
funcionamento do serviço, bem como funções
de natureza executiva, de caráter manual ou
mecânico, relacionadas com a organização e
arrumo de materiais, guarda e utilização de

1

Coordenador
Técnico

Assistente
Técnico

18

Técnico de
Emergência PréHospitalar

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

3

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

4

Técnico Superior

Técnico
Superior

1

Coordenador
Técnico

Assistente
Técnico

4

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

2

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Departamento de
Gestão de Recursos
Humanos
Departamento de
Gestão de Recursos
Humanos
Departamento de
Gestão de Recursos
Humanos
Departamento de
Gestão de Recursos
Humanos
Gabinete de
Planeamento e
Desenvolvimento de
Recursos Humanos

equipamentos, bem como manutenção e
reparação dos mesmos
Desenvolver profissional e pessoalmente os
recursos humanos do INEM e promover o bom
desempenho,
envolvimento
e
corresponsabilização

1

Diretor de
Departamento

Dirigente
intermédio - 1.º
grau

14

Técnico Superior

Técnico
Superior

Coordenar as atividades administrativas

1

Coordenador
Técnico

Assistente
Técnico

Executar as atividades inerentes aos processos
administrativos dos RH do INEM

10

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Garantir a implementação da
estratégica de recursos humanos

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

4

Técnico Superior

Técnico
Superior

2

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

3

Técnico Superior

Técnico
Superior

Prestar apoio técnico especializado
matérias de recursos humanos

em

gestão

Garantir o planeamento e a gestão de
necessidades de RH no INEM, bem como a sua
atualização permanente. Elaboração de
Gabinete de
mapas de caracterização de recursos
Planeamento e
humanos de acordo com os postos de
Desenvolvimento de
trabalho.
Elaboração
e
atualização
Recursos Humanos
permanente de indicadores de GRH bem
como a elaboração do balanço social.
Planeamento e gestão do plano de formação
Gabinete de
Apoio Administrativo e de secretariado;
Planeamento e
receção e tratamento do expediente; receção
Desenvolvimento de e
reencaminhamento
de
chamadas
Recursos Humanos
telefónicas
Gabinete de Sistemas Monitorizar a implementação, funcionamento
e Tecnologias de
e otimização dos sistemas de informação
Informação
internos e externos do INEM
Gabinete de Sistemas Prestar apoio técnico especializado em
e Tecnologias de
matérias de sistemas e tecnologias de
Informação
informação
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Elaborar
especificações
técnicas,
Gabinete de Sistemas
acompanhar
o
desenvolvimento
e
e Tecnologias de
implementação, o teste e a manutenção de
Informação
aplicações
Gabinete de Sistemas Prestar apoio técnico especializado em
e Tecnologias de
matérias de sistemas e tecnologias de
Informação
informação
Gabinete de Sistemas
Assegurar as atividades de gestão documental
e Tecnologias de
associada, expediente e arquivo
Informação
Gabinete de Sistemas Prestar apoio técnico especializado em áreas
e Tecnologias de
de informática específicas da emergência
Informação
médica
Gabinete de Sistemas Realização de atividades relacionadas com
e Tecnologias de
organização e apoio às redes elétricas e de
Informação
dados
Assegurar a prestação de serviços de gestão
financeira e orçamental. Propor superiormente
Departamento de
a
aprovação
do
orçamento
de
Gestão Financeira
funcionamento e das políticas de gestão
financeira, orçamental e assegurar o respetivo
cumprimento
Departamento de
Elaboração de estudos técnicos, pareceres e
Gestão Financeira
mapas contabilísticos
Apoio informático na conceção de análise
Departamento de
contabilística e no sistema de informação do
Gestão Financeira
expediente

5

Especialista de
Informática

Especialista de
Informática

9

Técnico de
Informática

Técnico de
Informática

2

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

1

Técnico de
Emergência PréHospitalar

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

2

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

1

Diretor de
Departamento

Dirigente
intermédio - 1.º
grau

5

Técnico Superior

Técnico
Superior

1

Técnico de
Informática

Técnico de
Informática

Departamento de
Gestão Financeira

Coordenar as atividades administrativas

2

Coordenador
Técnico

Assistente
Técnico

Departamento de
Gestão Financeira

Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e reencaminhamento de chamadas
telefónicas

4

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Garantir a gestão
investimentos do INEM

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

4

Técnico Superior

Técnico
Superior

Gabinete de Gestão
Orçamental e de
Investimentos
Gabinete de Gestão
Orçamental e de
Investimentos

orçamental

e

de

Elaboração de estudos técnicos, pareceres e
mapas relativos a gestão orçamental e
investimentos

Gabinete de Gestão
Orçamental e de
Investimentos

Apoio Administrativo e de secretariado;
receção e tratamento do expediente; receção
e
reencaminhamento
de
chamadas
telefónicas

3

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

Gabinete Jurídico

Apoiar juridicamente o INEM

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

4

Técnico Superior

Técnico
Superior

1

Técnico Superior

Técnico
Superior

3

Assistente Técnico

Assistente
Técnico

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

Gabinete Jurídico

Gabinete Jurídico

Gabinete Jurídico

Gabinete de
Qualidade

Participar na análise e preparação de projetos
de diplomas legais, assegurar a resposta no
âmbito dos processos graciosos, instruir
processos disciplinares, assegurar o patrocínio
judicial nos processos em que o INEM seja parte
Participar na análise e preparação de projetos
de diplomas legais, assegurar a resposta no
âmbito dos processos graciosos, instruir
processos disciplinares, assegurar o patrocínio
judicial nos processos em que o INEM seja parte
Apoio Administrativo e de secretariado.
Receção e tratamento do expediente.
Receção e reencaminhamento de chamadas
telefónicas
Apoiar o Conselho Diretivo na definição da
política de qualidade e garantir a difusão da
mesma. Acompanhar e apoiar os processos de
acreditação e certificação a que o INEM se
submeter

Gabinete de
Qualidade

Realização de estudos e pareceres técnicos

1

Enfermeiro

Especial
Enfermagem

Gabinete de
Qualidade

Promover estudos de satisfação de clientes,
proceder ao acompanhamento e análise da
evolução do desempenho dos serviços, em
função dos indicadores e padrões de
qualidade definidos

6

Técnico Superior

Técnico
Superior

Gabinete de
Planeamento e
Controlo de Gestão

Coordenar a área de planeamento e controlo
de gestão estatística

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau
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Gabinete de
Planeamento e
Controlo de Gestão
Gabinete de
Marketing e
Comunicação
Gabinete de
Marketing e
Comunicação

Proceder
à
recolha,
tratamento
e
sistematização da informação de gestão,
produção de indicadores de gestão e de
atividade
Liderar o ecossistema comunicacional do INEM
de acordo com as orientações superiores.
Planear e garantir a execução de todas as
atividades de comunicação e marketing
Realização de estudos e pareceres técnicos
nas áreas de comunicação e marketing
TOTAL

7

Técnico Superior

Técnico
Superior

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

6

Técnico Superior

Técnico
Superior

246

MAPA DE PESSOAL DA DRN DO INEM 2021
Atividades/Procedimentos

N.º
de PT

Delegação Regional
do Norte

Assegurar a gestão operacional, dos processos
relativos
ao
atendimento
a
doentes
urgentes/emergentes,
bem
como
à
operacionalidade
dos
meios
humanos,
financeiros e materiais que lhe estão afetos

1

Diretor de
Delegação

Dirigente
intermédio - 1
grau

Delegação Regional
do Norte
Gabinete de
Coordenação
Regional do SIEM

Assegurar a coordenação regional do SIEM

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2
grau

1

Assistente
Graduado Sénior

Especial
médica

10

Assistente/Assistente Especial
Graduado
médica

9

Enfermeiro Gestor

Especial
enfermagem

22

Enfermeiro
Especialista

Especial
enfermagem

60

Enfermeiro

Especial
enfermagem

0

Técnico Superior

Técnico
Superior

Unidade orgânica

Delegação Regional
do Norte
Delegação Regional
do Norte
Delegação Regional
do Norte
Delegação Regional
do Norte

Delegação Regional
do Norte
Delegação Regional
do Norte
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Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar; proceder à
gestão funcional e organizativa dos recursos
médicos
Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar
Prestar funções de planeamento, organização,
direção e avaliação dos cuidados de
enfermagem (*)
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função; proceder à gestão funcional e
organizativa dos recursos de enfermagem (**)
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função, bem como gestão da formação em
emergência médica
Prestar apoio técnico especializado em matérias
de emergência pré-hospitalar

Categoria/Cargo

Carreira/Carg

Delegação Regional
do Norte
Delegação Regional
do Norte

Delegação Regional
do Norte

Delegação Regional
do Norte

Delegação Regional
do Norte

Delegação Regional
do Norte
Delegação Regional
do Norte
Delegação Regional
do Norte

Prestar apoio técnico especializado em matérias
de emergência pré-hospitalar
Prestar apoio técnico especializado no âmbito
da promoção da segurança e saúde no
trabalho
Coordenação e supervisionamento do pessoal
integrado na carreira TEPH e de todas as tarefas
realizadas pelo mesmo pessoal bem como
exercer
tarefas
próprias
do
pessoal
Coordenador Operacional e TEPH
Coordenação, programação, organização e
controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal
integrado na carreira TEPH bem como exercer
tarefas próprias da categoria de TEPH
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função bem como condução de viaturas de
emergência/Proceder ao atendimento de
chamadas de emergência de acordo com os
protocolos em vigor e acionamento de meios

6

Técnico Superior
(Psicologia)

Técnico
Superior

1

Técnico Superior
(Psicologia)

Técnico
Superior

1

Técnico de
Coordenador Geral
Emergência
de TEPH
Pré-Hospitala

7

Coordenador
Operacional de
TEPH

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitala

436

Técnico de
Emergência PréHospitalar

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitala

Proceder ao atendimento de chamadas de
emergência de acordo com os protocolos em
vigor e acionamento de meios

3

Assistente Técnico
(ex-TOTE)

Assistente
Técnico

Coordenar as atividades administrativas

1

Coordenador
Técnico

Apoio Administrativo e de secretariado

8

Assistente Técnico

Assistente
Técnico
Assistente
Técnico

TOTAL

(*) e (**) Nos termos do Decreto-Lei n.º 71/2019 de 27 de maio

567

MAPA DE PESSOAL DA DRC DO INEM 2021
Unidade orgânica

Atividades/Procedimentos

N.º
de PT

Delegação Regional
do Centro

Assegurar a gestão operacional, dos processos
relativos
ao
atendimento
a
doentes
urgentes/emergentes,
bem
como
à
operacionalidade
dos
meios
humanos,
financeiros e materiais que lhe estão afetos

1

Diretor de
Delegação

Dirigente
intermédio - 1.º
grau

Delegação Regional
do Centro
Gabinete de
Coordenação
Regional do SIEM

Assegurar a coordenação regional do SIEM

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

1

Assistente
Graduado Sénior

Especial
médica

10

Assistente/Assistente Especial
Graduado
médica

4

Enfermeiro Gestor

Especial
enfermagem

11

Enfermeiro
Especialista

Especial
enfermagem

30

Enfermeiro

Especial
enfermagem

1

Técnico Superior

Técnico
Superior

Delegação Regional
do Centro
Delegação Regional
do Centro
Delegação Regional
do Centro
Delegação Regional
do Centro

Delegação Regional
do Centro
Delegação Regional
do Centro
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Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar; proceder à
gestão funcional e organizativa dos recursos
médicos
Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar
Prestar funções de planeamento, organização,
direção e avaliação dos cuidados de
enfermagem (*)
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função; proceder à gestão funcional e
organizativa dos recursos de enfermagem (**)
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função, bem como gestão da formação em
emergência médica
Prestar apoio técnico especializado
matérias de emergência pré-hospitalar

em

Categoria/Cargo

Carreira/Cargo

Delegação Regional
do Centro
Delegação Regional
do Norte

Delegação Regional
do Centro

Delegação Regional
do Centro

Delegação Regional
do Centro

Delegação Regional
do Centro
Delegação Regional
do Centro
Delegação Regional
do Centro

Prestar apoio técnico especializado
matérias de emergência pré-hospitalar

em

6

Técnico Superior
(Psicologia)

Técnico
Superior

1

Técnico Superior
(Psicologia)

Técnico
Superior

1

Técnico de
Coordenador Geral
Emergência
de TEPH
Pré-Hospitalar

4

Coordenador
Operacional de
TEPH

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

269

Técnico de
Emergência PréHospitalar

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

Proceder ao atendimento de chamadas de
emergência de acordo com os protocolos em
vigor e acionamento de meios

21

Assistente Técnico
(ex-TOTE)

Assistente
Técnico

Coordenar as atividades administrativas

1

Coordenador
Técnico

Apoio Administrativo e de secretariado

6

Assistente Técnico

Assistente
Técnico
Assistente
Técnico

Prestar apoio técnico especializado no âmbito
da promoção da segurança e saúde no
trabalho
Coordenação e supervisionamento do pessoal
integrado na carreira TEPH e de todas as tarefas
realizadas pelo mesmo pessoal bem como
exercer
tarefas
próprias
do
pessoal
Coordenador Operacional e TEPH
Coordenação, programação, organização e
controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal
integrado na carreira TEPH bem como exercer
tarefas próprias da categoria de TEPH
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função bem como condução de viaturas de
emergência/Proceder ao atendimento de
chamadas de emergência de acordo com os
protocolos em vigor e acionamento de meios

TOTAL
(*) e (**) Nos termos do Decreto-Lei n.º 71/2019 de 27 de maio

368

MAPA DE PESSOAL DA DRS DO INEM 2021
Unidade orgânica

Atividades/Procedimentos

N.º
de PT

Delegação Regional
do Sul

Assegurar a gestão operacional, dos processos
relativos
ao
atendimento
a
doentes
urgentes/emergentes,
bem
como
à
operacionalidade
dos
meios
humanos,
financeiros e materiais que lhe estão afetos

1

Diretor de
Delegação

Dirigente
intermédio - 1.º
grau

Delegação Regional
do Sul - Gabinete de
Coordenação
Regional do SIEM

Assegurar a coordenação regional do SIEM

1

Coordenador de
Gabinete

Dirigente
intermédio -2.º
grau

1

Assistente
Graduado Sénior

Especial
médica

10

Assistente/Assistente Especial
Graduado
médica

6

Enfermeiro Gestor

Especial
enfermagem

19

Enfermeiro
Especialista

Especial
enfermagem

42

Enfermeiro

Especial
enfermagem

5

Técnico Superior

Técnico
Superior

12

Técnico Superior
(Psicologia)

Técnico
Superior

Delegação Regional
do Sul
Delegação Regional
do Sul
Delegação Regional
do Sul
Delegação Regional
do Sul

Delegação Regional
do Sul

Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar; proceder à
gestão funcional e organizativa dos recursos
médicos
Prestar apoio médico especializado no âmbito
da emergência pré-hospitalar
Prestar funções de planeamento, organização,
direção e avaliação dos cuidados de
enfermagem (*)
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função; proceder à gestão funcional e
organizativa dos recursos de enfermagem (**)
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função, bem como gestão da formação em
emergência médica

Delegação Regional
do Sul

Prestar apoio técnico especializado
matérias de emergência pré-hospitalar

em

Delegação Regional
do Sul

Prestar apoio técnico especializado
matérias de emergência pré-hospitalar

em
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Categoria/Cargo

Carreira/Cargo

Delegação Regional
do Norte

Delegação Regional
do Sul

Delegação Regional
do Sul

Delegação Regional
do Sul

Delegação Regional
do Sul
Delegação Regional
do Sul
Delegação Regional
do Sul

Prestar apoio técnico especializado no âmbito
da promoção da segurança e saúde no
trabalho

2

Técnico Superior
(Psicologia)

1

Técnico de
Coordenador Geral
Emergência
de TEPH
Pré-Hospitalar

12

Coordenador
Operacional de
TEPH

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

592

Técnico de
Emergência PréHospitalar

Técnico de
Emergência
Pré-Hospitalar

10

Assistente Técnico
(ex-TOTE)

Assistente
Técnico

Apoio Administrativo e de secretariado

12

Assistente Técnico

Conduzir, abastecer e lavar as viaturas dentro
das normas definidas

1

Assistente
Operacional

TOTAL

727

Coordenação e supervisionamento do pessoal
integrado na carreira TEPH e de todas as tarefas
realizadas pelo mesmo pessoal bem como
exercer
tarefas
próprias
do
pessoal
Coordenador Operacional e TEPH
Coordenação, programação, organização e
controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal
integrado na carreira TEPH bem como exercer
tarefas próprias da categoria de TEPH
Prestação de cuidados de emergência préhospitalar segundo protocolos associados à
função bem como condução de viaturas de
emergência/Proceder ao atendimento de
chamadas de emergência de acordo com os
protocolos em vigor e acionamento de meios
Proceder ao atendimento de chamadas de
emergência de acordo com os protocolos em
vigor e acionamento de meios

(*) e (**) Nos termos do Decreto-Lei n.º 71/2019 de 27 de maio

Técnico
Superior

Assistente
Técnico
Assistente
Operacional

MAPA DE PESSOAL DO INEM 2021

INEM - Serviços Centrais e Desconcentrados - Mapa de Pessoal 2021 - Lugares previs
Unidade orgânica

Atividades/Procedimentos

N.º de PT

INEM - Serviços Centrais

246

INEM - Delegação Regional do Norte

567

INEM - Delegação Regional do Centro

368

INEM - Delegação Regional do Sul

727
TOTAL

Carreira/Cargo

1 908

notas:

* No caso de desconcentração de serviços deverá ser preenchido, para além de um mapa global, um mapa para os serviços cen
desconcentrado
** Preenchimento obrigatório apenas quando legalmente exigível
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QUAR DAS UNIDADES ORGÂNICAS
DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA MÉDICA
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194

Página

196

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO EM EMERGÊNCIA MÉDICA

Página

198

Página

200

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
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202

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
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204

Página

206

GABINETE DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
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208

GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Página

210

Página

212

GABINETE DE GESTÃO DE COMPRAR E CONTRATAÇÂO PÚBLICA
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214

GABINETE JURÍDICO
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216
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218

GABINETE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES
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220

GABINETE DE QUALIDADE
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222
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224

GABINETE DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
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GABINETE DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO
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228
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DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
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DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO

Página

236

DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL
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LISTA DE ACRÓNIMOS
ACSA

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

AEM

Ambulâncias de Emergência Médica

ANPC

Autoridade Nacional de Proteção Civil

ARS

Administração Regional de Saúde

ATE

Auxiliar de Telecomunicações de Emergência

AVC

Acidente Vascular Cerebral

BV

Bombeiros Voluntários

CAPIC

Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise

CB

Corpo de Bombeiros

CD

Conselho Diretivo

CF

Centro de Formação

CIAV

Centro de Informação Antivenenos

CIPSE

Centro de Intervenção e Planeamento de Situações de Exceção

CMS

Call Management System

CODU

Centro de Orientação de Doentes Urgentes

CVP

Cruz Vermelha Portuguesa

DAE

Desfibrilhadores Automáticos Externos

DEM

Departamento de Emergência Médica

DFEM

Departamento de Formação em Emergência Médica

DGF

Departamento de Gestão Financeira

DGRH

Departamento de Gestão de Recursos Humanos

DGS

Direção-Geral da Saúde

DR

Delegação Regional

DRC

Delegação regional do Centro

DRN

Delegação Regional do Norte

DRS

Delegação Regional do Sul

EAMST

Enfarte Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST

GCA

Gabinete de Certificação e Acreditação

GCNODU

Gabinete de Coordenação Nacional de Doentes Urgentes

GGCCP

Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública

GGOI

Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos
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GIIEM

Gabinete de Investigação e Inovação em Emergência Médica

GJ

Gabinete Jurídico

GLO

Gabinete de Logística e Operações

GMC

Gabinete de Marketing e Comunicação

GPCG

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

GPDRH

Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos

GQ

Gabinete de Qualidade

GSTI

Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação

iCARE

Integrated Clinical Ambulance REcord

INEM

Instituto Nacional de Emergência Médica

ISO

International Organization for Standardization

LVT

Lisboa e Vale do Tejo

MAI

Ministério da Administração Interna

MEM

Motociclos de Emergência Médica

MS

Ministério da Saúde

OE

Objetivo estratégico

OOp

Objetivo operacional

PAEF

Programa de Assistência Económica e Financeira

PEM

Postos de Emergência Médica

PNDAE

Programa Nacional de Desfibrilhadores Automáticos Externos

RES

Posto Reserva

SAV

Suporte Avançado de Vida

SBV

Suporte Básico de Vida

SEAMS

Secretário Adjunto do Ministro da Saúde

SHEM

Serviço de Helitransporte de Emergência Médica

SIADAP

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

SIADAP1

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

SIADEM

Sistema Integrado de Atendimento e Despacho de Emergência Médica

SIEM

Sistema Integrado de Emergência Médica

SIV

Suporte Imediato de Vida

SIV

Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida

SNS

Serviço Nacional de Saúde

SSPH

Sistema de Socorro Pré-Hospitalar
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SU

Serviço Urgência

SUB

Serviço de Urgência Básica

TAS

Tripulantes de Ambulância de Socorro

TE

Técnicos de Emergência

TEPH

Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar

TETRICOSY®

TElephonic TRIage and COunselling SYstem

TIP

Transporte Inter-hospitalar Pediátrico

TOTE

Técnico Operador de Telecomunicações de Emergência

UMIPE

Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência

VIC

Viatura de Intervenção e Catástrofe

VIP

Very Important Person

VMER

Viatura Médica de Emergência e Reanimação

QUAR

Quadro de Avaliação e Responsabilização
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SEDE
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa
Tel.: 213 508 100

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
Rua Dr. Alfredo Magalhães, 62 - 5º Andar | 4000-063 Porto
Tel.: 222 065 000

DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
Estrada de Eiras, 259 - 2º Andar
3020-199 Coimbra
Tel.: 239 797 800

DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL
Rua Almirante Barroso, 36 - 6º Andar
1000-013 Lisboa
Tel.: 213 508 161

MARF Sítio do Guilhim, Edifício A1
Caixa Postal 30M Estói
8009-021 Faro
Tel.: 213 508 157

www.inem.pt | inem@inem.pt
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