
 
 

 

       

 INEM, ANEPC E LBP ASSINAM ACORDO SOBRE FINANCIAMENTO 

DA ATIVIDADE DE EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR  

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) 

assinam hoje, dia 4 de outubro, um Acordo de Cooperação na área da emergência 

médica pré-hospitalar. Nesta ocasião vão estar presentes o Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e a Secretária de Estado da 

Administração Interna, Patrícia Gaspar. 

Este Acordo vai regular os princípios enquadradores dos diversos protocolos a 

celebrar com corpos de bombeiros para a prestação de serviços de emergência 

médica pré-hospitalar, incluindo o financiamento desta atividade, como determina 

o Artigo 209.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado para 

2021). 

O anterior acordo celebrado entre estas entidades data do ano de 2007, ainda que 

alterado no ano de 2012. Importa, por isso, proceder à sua revisão, adequando-o à 

realidade atual das entidades signatárias, às exigências decorrentes da prestação 

de socorro e ao contexto do país. 

A assinatura do Acordo ocorre pelas 18h00m, na sede do INEM, na Rua Almirante 

Barroso, n.º 36, em Lisboa. 

  

O Instituto Nacional de Emergência Médica é o organismo do Ministério da Saúde responsável por 

coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de 
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Emergência Médica, de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta 

prestação de cuidados de saúde.   

A prestação de cuidados de emergência médica no local da ocorrência, o transporte assistido das 

vítimas para o hospital adequado e a articulação entre os vários intervenientes do Sistema, são as 

principais atribuições do INEM. Através do Número Europeu de Emergência – 112, este Instituto dispõe 

de múltiplos meios para responder a situações de emergência médica.  

  

  

Lisboa, 4 de outubro de 2021 
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