
PROTOCOLO ENTRE 0 EXERCITO PORTUGUES E A AML 
AMBULANCIAS DE Monsaraz, Lda. 

'I. Preambulo 

A celebra9ao do presente protocolO tem como objectiv~ assegurar aos 

militares, e trabalhadores do mapa de pessoa! civil do Exercito Portugu~s , 0 

acesso em condi90es preferenciais ao transporte de ambul'ancia . 

2. Identificac;ao das partes 

Entre: 

a) 	 0 EXERCITO PORTUGUES, pessoa colectiva numero 600 021 610, como 

primeiro outorgante, representado neste acto pelo Ajudante-Geral do 

Exercito, senhor Tenente-General Luis Miguel de Negreiros Morais de 

Medeiros, e 

b) AMl - AMBULANCIAS DE Monsaraz Lda., pessoa colectiva nO 504 151 

045, com sede na Rua Salgueiro Maia, N° 2 AlB Serra da Mira 2650 - 123 

Amadora, como segundo outorgante, adlante designada por " AML 

AMBULANCIAS ", representada neste acto pelo S6cio-Gerente, Rui Jorge 

Mendes Valente 0 qual tem poderes para outorgar 0 presente acordo; 
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E celebrado 0 presente protocolo de colabora<;ao, nos termos das ciausulas 

seguintes: 

3. Parte dispositiva 

Cl1ausula 1.a 

Objecto 

1. 	 0 presente protocolo tem por objecto assegurar aos beneficiarios indicados 

na clausula 4 .a , 0 acesso em condi<;oes preferenciais ao transporte de 

ambulElncia pela AML - AMBULANCIAS; 

2. 	 Em anexo ao presente protocolo, fazendo parte integrante deste, 

encontram-se especificadas as condl<;oes especiais dos servi<;os e/ou 

produtos; 

3. 	 Este protocolo tem ambito nacional , sendo apl icavel a todo 0 territ6rio. 

Clausula 2.a 

Obrigacoes do Exercito Portugues 

1. 	 0 Exercito Portugues compromete-se a divulgar os termos deste protocolo, 

poaendo as formas de divulga<;ao ser previa mente acordadas com a AML 

AMBULANCIAS para efeito de fornecimento dos suportes adequados; 

2. 	 Adicionalmente, 0 Exercito Portugues autoriza a AML - AMBULANCIAS a 

divulgar os termos do presente protocolo junto dos seus beneficiarios; 

3. 	A realiza<;ao de ac<;6es de informa<;ao pela AMI.. - AMBULANCIAS nas 

Unidades, Estabelecimentos e 6rgaos do Exercito Portugues estara sempre 

condicionada a obten<;ao previa da autoriza<;ao do respectiv~ Comandante, 

Director ou Chefe. 
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Clausula 3.a 

Procedimentos/Obriga~oes da AML - AMBULANCIAS 

1. 	 A AML - AMBULANCIAS, esta dotada de viaturas Mercedes-Benz 

recentes, climatizadas, nas tipologias © medicalizada, (A1) doentes 

acamados e (A2) doentes sentados, mas sempre acompanhados por 

tecnicos certificados para 0 efeito. 

2. 	 Disponibilizar 0 transporte e companhamento dos doentes para as 

Unidades de Cuidados de saude, tais como: 

./ Consul,tas; 

./ Rotinas (fisioterap:as/hemodialises) ; 

./ Evacuac;ao Rodoviaria nacional/Europeu; 

./ Assistencia a eventos, entre outros. 

3. 	 Oferecer aos beneficiarios as condic;c5es especiais constantes na proposta 

comerciai que consta como Anexo I ao presente protocolo, e que dele faz 

parte mtegrante, ou outras que em cada momenta a AML 

AMBULANCIAS venna a fixar; 

4. 	 Disponibilizar orc;amento especffico para transporte de rotinas prolongadas; 

ex: fisioterapias e hemodialises 

5. 	 Informar 0 Exercito Portugues sempre que altere as condic;c5es constantes 

no Anexo I e fornecer os suportes que considere adequados de divulgac;ao 

aos beneficiarios das alterac;c5es das condic;c5es referidas. 

Clausula 4.a 

Beneficiarios 

1. 	 Poderao ser beneficiarios deste protocolo, os militares dos quadros 

perrnanentes, na situac;ao de activo, reserva ou reforma , os militares em 

regime de 'Joluntariado OLi de contrato e os trabalhadores do mapa de 

pessoal civil do Exercito Portugues; 
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2. 	 Estas condic;:6es especiais estabelecidas, sao extensivas ao conjuge, a 

pessoa que vlve em condic;:ao analoga ados conjuges e os filhos 

dependentes dos beneficiarios do presente protocolo; 

3. 	 A cessac;:ao do vinculo contratual dos beneficiarios com 0 Exercito 

Portugues nao implica a cessac;:ao (1as condic;:6es preferenciais deste 

protocolo, desde que as condic;:6es comerciais tenham sido acordadas antes 

do termo do vinculo; 

4. 	 A AML - AMBULANCIAS podera solicitar aos beneficiarios que fac;:am 

prova da sua qualidade. 

Clausula 5.a 

Encargos financeiros 

o Exercito Portugues nao assume quaiquer responsabilidade decorrente das 

relac;:6es comerciais estabelecidas ao abrigo do presente protocolo, entre os 

beneficiarios e a AML - AMBULANCIAS , designadamente pagamentos, 

indemnizac;:6es, taxas e outros custos, preparat6rios ou definitivos, pelos actos 

praticados peios beneficlarios deste acordo. 

Clausula 6.a 

Comunicacao entre as partes 

1. 	 Para facllitar a comunicac;:ao entre as partes sera criada uma comissao de 

acompanhamento para propor a adopc;ao das medidas julgadas 

necessarias para cumprimento do presente protocolo; 

2. 	A comissao de acompanhamento reune-se a pedido de qualquer uma das 

partes e sera constituida p~r dois elementos de cada uma delas. 
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Clausula 7.a 


Aditamentos 


o presente protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes , 

atraves de aditamentos que, ap6s aprovayao e assinatura, serao juntos ao 

mesmo, dele passando a constituir parte integrante. 

Clausula 8.a 

Resolu~ao e denuncia 

1. 	 0 Exercito Portugues poderc~ proceder a sua rescisao quando as alteray6es 

as condiy6es preferenciais previstas na clausula 1,.a deixarem de constituir 

uma vantagem, quando comparadas com as condiy6es oferecidas pela 

AML - AMBULANCIAS, a generalidade dos seus clientes; 

2. 	 A denuncia ou resoluyao do protocolo nao confere 0 direito a qualquer 

indemnizayao, implica a imediata cessayao das condiy6es oferecidas pelo 

mesmo, nos termos do n.o 1 desta clausula, salvaguardando-se as que ja 

estejam contratualizadas na vigencia do presente acordo, que se manterao 

em vigor ate ao termo dos respectivos contratos e operay6es em curso . 

Clausula g.a 

Prazo de vigimcia 

Este protocolo entrara em vigor na data da sua assinatura, e valido ate 31 de 

Dezembro de 2012, sera automaticamente renovado por iguais e sucessivos 

period os de um ana caso nao seja denunciado por nenhuma das partes com 

uma antecedencia minima de 60 dias, relabvamente ao termo do periodo em 

vigor. 
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Feito em dois exemplares originais, ficando cada um dos outorgantes com um 
exemplar. 

Assim 0 outorgaram, em Lisboa, aos ~Odlas do mes de r de 2012: 

Pelo 1.° Outorgante: 

~ 
Pelo 2.° Outorgante: 

L _'\-yrRri - -L-l 

~Monsaraz. Loa 

NIF . 50~ I !l t iH$ 

A GER ENC IA 
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