
Nota à Comunicação Social

CRISE NO INEM
GOVERNO PÕE TUDO EM CAUSA,
MESMO SALVAR A VIDA HUMANA!

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

(FNSTFPS)  considera  inaceitável  a  situação  que  presentemente  se  vive  no  Instituto

Nacional  de  Emergência  Médica,  que  luta  com  uma  evidente  falta  de  técnicos  de

emergência,  em  resultado  da  política  imposta  pelo  Governo,  de  congelamento  da

admissão de trabalhadores para a Administração Pública,  mesmo quando se reduz a

capacidade de acção de um organismo como o INEM e se põe com isso em causa a

salvação de vidas humanas.

Há largo tempo que é exigido pelos representantes dos trabalhadores, designadamente, a

nossa Federação, a abertura de um procedimento concursal para o ingresso de novos

trabalhadores para as funções de técnico de emergência, sem que o Ministério da Saúde

tenha tomado as necessárias medidas para resolver tão grave problema.

Aliás, a desconsideração e negligência do Governo nesta questão é tão evidente que não

só não tratou da admissão de mais trabalhadores, como até hoje não criou a exigível

carreira de técnico de emergência onde todos os trabalhadores que desempenham as

respectivas funções nas ambulâncias e nos “codu”, deverão ser integrados.

A FNSTFPS rejeita as “soluções”anunciadas pelos dirigentes do INEM, no sentido de

reduzir o número de viaturas de emergência em serviço e de postos de trabalho e de

remeter  para  outras  entidades  a  quem  não  estão  atribuídas  as  competências  de

Emergência Médica, aquilo que só a este Instituto está atribuído, pondo com isso em

causa a assistência a doentes emergentes.



Deste modo, exigimos que o Governo dote o INEM, com urgência, dos meios humanos

adequados às necessidades de um eficaz cumprimento das competências que lhe estão

atribuídas; que negoceie a carreira de técnico de emergência; que não sejam postos em

causa quaisquer postos de trabalho, nem imposta a mobilidade para outras estações do

Instituto, com base na falta de pessoal que presentemente se verifica; que seja atribuído

um suplemento que compense o risco, a penosidade e insalubridade das funções; que

seja reposta a duração semanal de trabalho de 35 horas.

A FNSTFPS manifesta a sua solidariedade para com a luta dos trabalhadores do INEM,

por melhores condições de vida e de trabalho e em defesa do eficaz funcionamento da

Emergência Médica.
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