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Apêndices 

 

I. Carta de Pedido de Estágio de Observação ao INEM 

 

 

Exma. Senhora 

Dr.ª Isabel Santos 

Presidente da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

 

 

 

Desde já os meus respeitosos cumprimentos. 

 

Inês Maria da Silva Baptista é licenciada em Sociologia e Planeamento pelo Departamento de 

Sociologia do ISCTE e, sob minha orientação, está a iniciar neste momento a elaboração da 

sua tese de mestrado nesta mesma área científica. 

 

A ideia principal que motiva a realização do projecto de tese é a do planeamento em saúde e a 

escolha do INEM afigurou-se-nos como um contexto privilegiado em que este projecto 

poderá ser desenvolvido, dadas as características das suas múltiplas actividades, a importância 

estratégica que detêm na resposta aos problemas de emergência médica, a sua articulação com 

outros contextos de actividades médicas e os desafios que se lhe colocam quotidianamente em 

termos de desenvolvimento organizacional. 

 

Pareceu-me que a escolha da instituição que V.ª Ex.ª dirige seria particularmente útil, não só 

para um melhor conhecimento sociológico dos problemas que se levantam no planeamento 

das actividades de emergência, como também para esse conhecimento contribuir para a 

identificação e posterior resolução desses mesmos problemas. 

 

Seria muito honroso para mim (e para a instituição que represento) poder participar, como 

orientadora, na realização de um trabalho sociológico sobre o INEM, tanto mais quanto esse 

trabalho puder ir ao encontro de alguns problemas concretos que já tenham sido identificados. 

Acredito que a colaboração entre a universidade e as instituições sociais é sempre 

mutuamente gratificante  

 

Fico a aguardar a sua resposta a este pedido de colaboração, reiterando os meus cumprimentos  

 

Graça Carapinheiro 
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II. Carta de Resposta ao Pedido de Estágio de Observação ao INEM 
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III. Carta de Pedido de Estágio de Observação aos Bombeiros Voluntários da Parede 

 

 

 

Exmo Senhor 

Pedro Miguel Araújo 

Comandante dos Bombeiros Voluntários da Parede 

 

 

 

Desde já os meus respeitosos cumprimentos. 

 

Inês Maria da Silva Baptista é licenciada em Sociologia e Planeamento pelo Departamento de 

Sociologia do ISCTE e, sob minha orientação, está desenvolver a sua tese de mestrado nesta 

mesma área científica. 

 

A ideia principal que motiva a realização do projecto de tese é a do planeamento em 

emergência pré-hospitalar. Neste sentido, já realizou um primeiro estágio no INEM, onde teve 

oportunidade de se familiarizar com os problemas da emergência médica e de se aperceber da 

organização do trabalho indispensável para lhes dar resposta, assim como teve consciência da 

importância dos bombeiros, como um contexto privilegiado em que este projecto poderia ser 

desenvolvido. Esta importância radica nas características das suas múltiplas actividades, na 

importância estratégica que os bombeiros detêm na resposta aos problemas de emergência 

médica, na sua articulação com outros contextos de actividades médicas e nos desafios que se 

lhe colocam quotidianamente, em termos de solidariedade e de responsabilidade social 

acrescida que resultou das últimas medidas de política de saúde. 

 

Pareceu-me que a escolha da instituição que V.ª Ex.ª coordena seria particularmente útil para 

um melhor conhecimento sociológico dos problemas que se levantam no planeamento das 

actividades de emergência. Assim, seria muito honroso para mim (e para a instituição que 

represento) que autorizasse este estágio, ciente de que a colaboração entre a universidade e as 

instituições sociais é sempre frutuosa e mutuamente gratificante.  

 

Fico a aguardar a sua resposta a este pedido de colaboração, reiterando os meus 

cumprimentos. 

 

 

Graça Carapinheiro 

ISCTE, 30 de Janeiro de 2008 
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IV. Carta de Resposta ao Pedido de Estágio de Observação aos Bombeiros 

Voluntários da Parede 

 

 

 

 

 

 


