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Refª. RC/VA/MP/14/12/2020 
Lisboa, 14 de dezembro de 2020 
 
 

Senhora Ministra da Saúde 
 
 
 
 
Assunto: Deficiências graves no Sistema Integrado de Emergência Médica / INEM 
 
 
 
Excelência, 
 
Apesar da proposta do Sindicato Independente dos Médicos – SIM apresentada há mais de 10 anos 
no sentido de iniciar negociações para Acordo Colectivo de Empregador Público (ACEP) para o 
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dessa forma apostando na contratação de médicos 
com formação especializada, experiência e habilitações reconhecidas, o Ministério da Saúde (MS) 
continua sem se sentar à mesa negocial. Ao mesmo tempo, o MS persiste na contratação de 
empresas prestadoras de serviços, recusando a contratação colectiva, com essa atitude apostando na 
precaridade, enquanto se desresponsabiliza. 
 
Isto acontece num instituto cujo orçamento em 2019 se aproximou dos 115 milhões de euros, 
proveniente de 2,5% dos seguros que todos pagamos. Não são verbas do Orçamento de Estado e são 
manifestamente insuficientes para garantir um socorro com qualidade e em tempo útil para os 
Portugueses. Neste quadro preocupante de suborçamentação, o MS teima em apostar na 
contratação de médicos por via de empresas prestadoras de serviços com elevados custos para o 
erário público, ao invés de apostar numa regulamentação especializada com quadros dedicados, 
integrados no INEM e nos respectivos hospitais do SNS. 
Na análise da problemática INEM detectamos duas áreas distintas e relevantes: 
 
1) Inoperacionalidades VMER: 

As VMER são, por força da lei, extensões dos Serviços de Urgência (SU), e o Despacho nº 
5561/2014, de 23 de Abril, estabelece que “… Compete ao diretor do serviço de urgência, que 
fica, para este efeito, na dependência direta do conselho de administração da unidade de saúde, 
o qual tem a faculdade de delegar no diretor clínico”, entre outras coisas, “Garantir a 
operacionalidade permanente do meio…”. 
Cada VMER que por falhas na escala não está operacional para salvar vidas coloca em risco a 
segurança e vida dos Portugueses. O não cumprimento do referido Despacho acarreta ainda 
questões médico-legais e jurídicas que devem preocupar quem não o faz cumprir e, em última 
instância, o próprio MS. As causas para estas inoperacionalidades residem claramente na 
suborçamentação e problemas de organização dos SU. 
Constatamos que o número de médicos das equipas de SU muitas vezes nem sequer atinge os 
mínimos recomendáveis de segurança, e é manifesta a dependência crescente de médicos sem 
especialidade a exercer à tarefa em toda a Rede Nacional de Urgência. Se a situação já era crítica 
nos anos anteriores, a pandemia só a veio agravar, e deixou mais que manifestas as fragilidades 
do SNS na resposta à Urgência no geral e, neste caso, no funcionamento das VMER em concreto. 
Um dos factores de desigualdade no funcionamento das VMER reside, por exemplo, na total 
ausência de uma uniformização nacional da tabela remuneratória ou de compensações de risco. 
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Consideramos fundamental a equidade no pagamento dos diversos serviços médicos prestados 
ao INEM e que não existam discriminações no local de desempenho da actividade médica no 
Instituto, seja na dependência directa ou indirecta do mesmo. 
Os mesmos médicos que respondem às situações COVID e não-COVID, nos cuidados intensivos, 
enfermarias, blocos operatórios, SU e salas de emergência, querem manter o funcionamento 
das VMER, mas são confrontados com uma sobrecarga de trabalho que coloca em risco a 
própria saúde dos profissionais. 
Sem este espírito de abnegação, os números de inoperacionalidade seriam de certeza ainda 
mais elevados, e são estes os profissionais que estão no primeiro contacto com todo o tipo de 
doentes críticos, correndo riscos sérios no exercício. Substituir esses profissionais altamente 
diferenciados por médicos sem especialidade nas VMER é um caminho errado e acarreta custos 
económicos e sociais que não nos tranquilizam do ponto de vista da segurança dos doentes. 
É obrigação do Estado de Direito ter como primeiro dever salvaguardar o direito à vida dos seus 
cidadãos. O INEM, apesar de não ser responsável directo, tem conhecimento dessa situação, e, 
ao não denunciar e exigir a correcção imediata dessas falhas, incorre em incumprimento como 
instituto responsável por todo o sistema. Deve V. Exª., assim indagar junto do INEM as falhas de 
operacionalidades das VMER nestes tempos em que nos confrontamos com um crescimento da 
taxa de mortalidade que não pode ser justificado directamente apenas com a Covid-19. 

 
2) Quadro INEM: 

O próprio INEM continua a ter um quadro prório extremamente reduzido que não responde às 
necessidades reais nos CODU, Helicópteros de Emergência Médica, Centros de Formação e para 
Situações de Catástrofe. Em todas esta áreas recorre-se à contratação precária. 
Verificamos a persistência de turnos nos CODU com um número de médicos abaixo do exigido, 
sendo insuficientes para se poder desempenhar em condições de segurança um trabalho de 
elevada responsabilidade, exigência e pressão constante. Nestas condições, a probabilidade de 
erro nas decisões médicas tomadas é consideravelmente mais elevada, com todas as 
consequências que daí podem advir, quer para os doentes quer para os profissionais médicos 
em causa. 

 
Pela presente, vem o SIM, mais uma vez, alertar para a grave situação que se vive neste serviço 
essencial do nosso país, e exigir soluções imediatas para salvaguardar o funcionamento ininterrupto 
e em segurança das VMER / Helicópteros de Emergência Médica e dos CODU. 
 
Nessa perspectiva, reiteramos a necessidade de constituição de mesa negocial para um ACEP que 
estabeleça as regras e obrigações e que garanta a qualidade do serviço e dessa forma minimize os 
riscos dos portugueses que necessitem deste serviço essencial. 
 
Com as melhores Saudações Sindicais. 

 
O Secretário-Geral 

Jorge Roque da Cunha 


