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PROTOCOLO 
 

 
  
 
 

Entre a Remeditec, Importação e Comercialização de Equipamentos de Saúde S.A. 
e a AHETA - Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve é 

assinado o Protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 
 
 
 

Cláusula1: Prólogo 
 
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) sita na 
Rua Tenente Valadim, 18, 8000-437 Faro, representada pelo seu presidente, Sr. 
Elidérico Viegas, constatando que a região do Turismo do Algarve pode: 
 

a) Tornar-se mais competitiva se os turistas beneficiarem de um programa de 
Emergência Médica envolvendo Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 
Automática Externa; 

 
b) Proporcionar mais segurança aos seus associados e de uma forma geral aos 

Profissionais de Turismo e Habitantes da Região do Algarve; 
 
Decidiu desenvolver com a Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS do 
Algarve) um protocolo de delegação médica da competência de execução de Suporte 
Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa entre os seus associados, 
salvaguardando desta forma o aspecto médico-legal. De seguida, seleccionou uma 
empresa fornecedora de equipamentos e formação certificadas para definir condições 
vantajosas para os seus associados. 

 
Cláusula 2: Condições criadas pela Remeditec, Importação e Comercialização 

de Equipamentos de Saúde S.A. 
 

Para o efeito, a Remeditec, Importação e Comercialização de Equipamentos de Saúde 
S.A. (Remeditec S.A.) apresentou uma proposta de: 
  

a) Desfibrilhador Automático Externo, Powerheart AED G3 Automatic pelo 
preço unitário de 2.200,00€ + IVA. 

b) Oferta de formação certificada pela American Heart Association (AHA) e 
reconhecida pela ARS do Algarve para 5 alunos incluída em cada 
Desfibrilhador adquirido. 

c) Formação para um número acrescido de alunos pelo valor de 125,00€/aluno. 
d) Compromisso de emprestar equipamento para actualizações ou simulações 

recomendadas pela AHA. 
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Cláusula 3: Condições criadas pela Associação de Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA) 

 
Tendo a AHETA apresentado o protocolo entre esta e a ARS do Algarve em dois 
seminários no âmbito do programa designado “Algarve Coração Seguro” e onde foi 
efectuada a assinatura final, iniciou agora a promoção da necessidade de implementar 
estes conceitos de segurança e prevenção de emergência médica. 
 
 

Cláusula 4: Contactos 
 

Todos os esclarecimentos ou pedidos de proposta devem ser feitos para: 
 
Remeditec S.A. 
Site: http://remeditec.pt/ 
Mail: remeditec@remeditec.pt 
Telefone : +351 217247320 
Fax : +351 217247320 
Att de Eng. Carlos Silva 

 
 
 

Pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA): 
 
 
 
 Sr. Eliderico Viegas 
 Presidente da AHETA 
 
 
Pela Remeditec, Importação e Comercialização de Equipamentos de Saúde S.A.: 
 
 
 
  
 Eng. Carlos Silva 
Administrador da Remeditec S.A. 


