
Artigo Quantidade
Máscara cirúrgica 1 070 000 unidades
Máscara FFP2 190 00 unidades
Luvas 1 900 000 unidades
Bata impermeável 100 000 unidades
Cobre botas 100 000 unidades
Fato de proteção integral, com capuz 50 000 unidades
Hipoclorito de sódio 5 000 litros
Toalhetes desinfetantes 230 000 unidades
Álcool etílico (70%) 7 000 frascos (250ml)
Solução antisséptica de base alcoólica 16 000 litros
Zaragatoa para teste 75 200 unidades

Criação de postos de teletrabalho:
• 115 profissionais do BackOffice

• 14 profissionais dos CODU

Opinião geral positiva sobre implementação do
regime de teletrabalho:

• Proximidade com a vida familiar
• Melhoria da qualidade de vida

• Redução do tempo consumido na
deslocação

Medidas Resilientes

• Elaboração de Plano de Contingência no âmbito da
COVID-19

• Acompanhamento diário dos casos diagnosticados
(110 trabalhadores), em isolamento ou recuperados,
através de apoio médico e psicossocial

• Aquisição de artigos essenciais para garantir a
segurança e saúde dos trabalhadores; consultadas
cerca de 70 empresas e fornecedores

Segurança e Saúde no Trabalho: Preparar um Sistema Resiliente

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tem como principal missão instalar e gerir um Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), capaz
de prestar de forma estruturada cuidados de emergência médica pré-hospitalar a todas as pessoas vítimas de acidente ou doença súbita. O INEM conta
com 1375 trabalhadores dispersos por todo o país, repartidos por três Delegações Regionais e Serviços Centrais.

Cerca de 80% dos profissionais do INEM dedicam-se à emergência pré-hospitalar, exercendo funções tanto nos Centros de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU) como no terreno, através dos meios de emergência médica. Em 2020, o INEM assumiu um dever extremamente importante no combate
à COVID-19. Estes profissionais têm um papel relevante no Instituto e são um recurso importante no SIEM; é imprescindível cuidar de quem cuida.

Objetivo: Avaliar a capacidade de resposta do Instituto às necessidades levantadas pela pandemia da COVID-19.

Conclusão

Num ano particularmente exigente, caracterizado por uma constante readaptação do trabalho devido às exigências da pandemia, o Instituto soube reagir às necessidades
levantadas, reinventando-se e assumindo um papel fundamental no combate à COVID-19. Mesmo estando desde o primeiro momento na linha da frente e tendo grande parte
dos seus esforços virados para o combate da pandemia, com trabalhadores expostos diariamente ao vírus, em 2020 o INEM viu o seu Sistema de Gestão Integrado
de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Formação Profissional ser certificado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER).

A conquista deste objetivo, atingido num período excecionalmente conturbado, demonstra a resiliência da Instituição e o foco na melhoria dos seus Serviços, colocando sempre
a Segurança e Saúde dos trabalhadores num lugar de destaque.
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Consulta e Participação dos Trabalhadores
4 questionários

2020 em Números

• 11 205 participantes na Formação COVID-19,
Precauções Básicas do Controlo de Infeção

• 1 921 participantes na formação Prevenção e
Controlo de Infeção em Estruturas Residenciais para
Idosos

• 34 325 colheitas/testagens realizadas, abrangendo
trabalhadores e não-trabalhadores do INEM

• 6 ciclos de sessões virtuais, para informação dos
trabalhadores sobre a situação pandémica

Segurança e Saúde no Trabalho

Satisfação dos Serviços

Satisfação dos Trabalhadores em
Teletrabalho (Backoffice e CODU)

• 1 046 dos 1 375 trabalhadores formados em SST

Ações Desenvolvidas
• Aplicação de 4 questionários de Consulta e

Participação dos Trabalhadores
• Formação de trabalhadores e não-trabalhadores do

INEM no âmbito da SST e COVID-19
• Implementação de medidas extraordinárias face à

pandemia

Metodologia Aplicada
• Descritiva

• Quantitativa

Em 2020 foram criadas 213 notificações de incidentes
ou situações perigosas na plataforma Her+, sendo 88
relacionadas com a SST e representando 41,3% da
totalidade das notificações.

Notificações HER+, Segurança e Saúde no Trabalho:

• 2019: 45 notificações
• 2020: 88 notificações

Sensibilização dos trabalhadores nesta temática.

Aumento 
de 196%

Notificações HER+

Formação Âmbito SST
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