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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

Artigo 25.º  - A

Revisão da carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar

No primeiro trimestre de 2023, o Governo procede à revisão da carreira especial de 

técnico de emergência pré-hospitalar.

Nota Justificativa:

Em 2015, foram feitos os primeiros esforços para colocar no papel a carreira especial de 

técnico de emergência pré-hospitalar. O objetivo seria criar uma carreira de 

especialistas em emergência pré-hospitalar dotando a “rede de ambulâncias de 

formação e competências que permitam melhorar a assistência pré-hospitalar, 

representando um investimento sustentável no atual sistema e sobretudo dotando-o de 

maior qualidade, diferenciação e segurança”.1

Contudo, e após 7 anos, a emergência médica em Portugal vive tempos cada vez mais 

conturbados e os técnicos de emergência pré-hospitalar não são exceção pois desde a 

                                                
1 Doutor Enfermeiro Docs: Proposta para a Carreira de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar
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criação da carreira especial a mesma “não saiu efetivamente do papel” no que concerne 

à progressão e valorização de carreira, bem como à formação contínua destes 

profissionais, competência exclusiva do INEM.

É a única carreira especial que recebe 757,01€, na base de carreira2, uma das causas que 

leva ao abandono da profissão ou à vacatura dos recrutamentos. Os profissionais 

considederam que as elevadas taxas de abandono, muito acima dos 30%3, são a razão 

para as ambulâncias ficarem paradas por falta de técnicos e que no CODU seja 

diariamente difícil operacionalizar postos de trabalho. Esta situação já assim acontecia 

antes da pandemia e agravou-se durante a mesma com tendência para piorar. São 

comuns, infelizmente, os relatos dos sucessivos atrasos no socorro de doentes.4

Acresce que as contratações feitas ao longo dos anos não têm servido para aumentar o

número de técnicos de emergência pré-hospitalar, mas sim para compensar as “saídas”, 

o que é revelador da pouca atratividade desta carreira, fundamental ao socorro em 

Portugal. 

É assim imperativa a revisão da carreira especial de técnico de emergência pré-

hospitalar, por forma a rever a progressão de carreira, salário e formação destes 

trabalhadores.

São Bento, 11 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

                                                
2 SRAP 2022 (dgaep.gov.pt)
3 Abandono da profissão de técnico de emergência pré-hospitalar “acima dos 30%”, alerta sindicato -
CNN Portugal (iol.pt)
4 Atrasos no socorro: Sindicato de Emergência Pré-Hospitalar vai apresentar queixa no MP - Postal do 
Algarve
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