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Exmos. Senhores 
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N. Refª     V. Refª 
APEMERG/2018/066 

 
 

DATA 23-06-2018 
ASSUNTO: Direito de Resposta notícia JN de 22 de Junho “Técnicos do 

INEM impedidos de estagiar” 
 

Exmos. Senhores  

Ao abrigo da lei para a Comunicação Social em vigor, vem a Associação 
Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência – APEMERG, exercer o 
direito de resposta que lhe assiste relativamente à peça de título “Técnicos do 
INEM impedidos de estagiar” publicada no Jornal de Notícias do dia 22 de Junho 
de 2018. 
 
Tratou-se de mais uma das inúmeras notícias que têm vindo a público referentes 
à formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) e à recusa na 
realização dos estágios de observação nas VMER por parte dos operacionais 
médicos e enfermeiros.  
 
Como já foi por nós previamente divulgado, os enfermeiros e médicos de 
emergência nada têm contra a existência da carreira TEPH, reconhecendo-a até 
como um direito que lhes assiste. No entanto o modelo e conteúdo formativo não 
foi discutido de forma ampla com os vários intervenientes da emergência pré-
hospitalar, não é sustentado em formação adequada para além de ter implícito 
conteúdo funcional de outros profissionais de saúde. 
 
As mais de 700 assinaturas de operacionais de VMER recolhidas em 30 VMER 
demonstram que esta posição não se constitui como um movimento 
corporativista de enfermagem mas sim uma posição conjunta de médicos e 
enfermeiros que pugnam por uma melhoria na emergência pré-hospitalar 
asseverando a sua qualidade. 
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A APEMERG mantém-se atenta ao desenvolvimento destas questões na defesa 
da verdade dos factos e dos seus associados. 
 
Agradecendo desde já a V. atenção, subscrevemo-nos com consideração, 

Lisboa, 26 de Junho de 2018. 

 

 

Presidente da Direção 

_____________________________________ 

Tiago Carvalho 

 


