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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

SECÇÃO II

Outras disposições sobre trabalhadores

Artigo 26º - A

Reforço dos meios e efetivos do Instituto Nacional de Emergência Médica

1 - O Governo lança durante o ano de 2023 o concurso público necessário para promover 

o reforço de contratação de profissionais para as várias valências asseguradas pelo 

INEM.

2 - O Governo assegura durante o ano de 2023 a aquisição de recursos materiais e 

técnicos que se encontrem em falta ou estejam obsoletos, por forma a garantir que os 

profissionais do INEM possam exercer em pleno e sem reservas, as suas funções.

3 - Para efeitos do cumprimento dos números que antecedem, o Governo promove a 

audição do INEM durante o primeiro trimestre de 2023.
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Nota Justificativa:

O estado a que chegou o sector da saúde em Portugal continua a ser preocupante, sendo 

que dentro deste os problemas se estendem igualmente ao INEM, organismo 

fundamental na prestação de socorro dos cidadãos.

A falta de profissionais é gritante, em especial técnicos de emergência pré-hospitalar e 

cuja taxa de abandono da profissão está nos 30%. O tempo de atendimento de 

chamadas por falta de pessoal que consiga responder às mesmas em tempo útil é 

prejudicial ao bom desfecho das situações apresentadas, e por último, também muitos 

dos meios utilizados estão obsoletos ou não existem no número mínimo para solucionar 

todas as ocorrências comunicadas. Assim, é urgente a contratação de mais profissionais, 

bem como a aquisição de meios fundamentais ao exercício das funções.

São Bento, 2 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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