
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de 
Proteção Civil  
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Protocolo formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa 

Data: 22 de setembro de 2021 

Circular: 21-22-SNAS 

Caros Irmãos Escutas, 

O Departamento Nacional de Proteção Civil, inserido na Secretaria Nacional de Ambiente e 

Sustentabilidade, promoveu a realização de um protocolo comercial, com vista a oferecer 

serviços ao CNE a preços vantajosos. 

No seguimento da política de segurança implementada no CNE e que se pretende incrementar 

e melhorar, este protocolo, vem permitir aumentar a formação e consequentemente a prontidão 

para uma atuação mais rápida a nível de socorro. 

Este protocolo visa: 

1. Ministrar formação certificada pelo INEM em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 
Automática Externa, com duração de 1 dia (7 horas) no local e horário estabelecidos 
no site www.renata.pt, ou outras disponibilizadas pelos CNE ou Centros Escutistas. 

2. A empresa é responsável por disponibilizar todo o material formativo necessário para 
formação em grupos de 6 pessoas, emitir os respetivos certificados e ter uma equipa 
de formadores disponível. 

1. A formação tem o custo de 180,00€ isentos de IVA, pela formação de cada grupo de 4 
a 6 alunos, 

2. No caso de pretenderem realizar a formação noutro local que não está indicado no site 
www.renata.pt, pode acrescer entre 30€ e 50€ do valor de formação, dependendo da 
distância do local da formação. 

3. Os serviços são faturados e pagos antes da realização da formação. 
 

No âmbito deste contrato são também disponibilizadas condições comerciais vantajosas para a 

implementação e manutenção de Programas DAE (Desfibrilhação Automática Externa), a saber: 

1. O preço acordado para implementação e manutenção de Programa DAE na 
modalidade aluguer por cada equipamento é de 180€ por trimestre c/ IVA incluído. Na 
modalidade compra, são 1.075,00€ por desfibrilhador e 90€ por trimestre c/ IVA incluído 
por desfibrilhador para a respetiva manutenção. 

2. O Programa DAE inclui: desfibrilhador Lifepak ou Heartsine Samaritan; Cabine (ou 
mala), sinalética e kit DAE; Conceção do Programa DAE e licenciamento; Instalação; 
Responsável Médico; Sistema de controlo de qualidade (inclui 2 visitas por ano); 
Plataforma online de gestão de Programas DAE; Consumíveis e manutenção, 1 
utilização por ano do DAE. 

3. O serviço será prestado num contrato durante 3 anos, e o pagamento será por débito 
direto trimestral jan/abr/jul/out. 

 

http://www.renata.pt/
http://www.renata.pt/


 

Existe a possibilidade de inscrição individual, sendo que neste caso específico, deverá ser 

enviado um email ao departamento (dnpc@escutismo.pt), de modo a serem indicados os 

procedimentos necessários. 

Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional.  

 

Canhota amiga, 

 

Sempre Alerta para Servir 

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 

mailto:dnpc@escutismo.pt

