
 

 

 

 

 

  

CURSO EUROPEU DE PRIMEIROS SOCORROS  
(Parceria com a Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz Vermelha 
Portuguesa) 
 
Público-Alvo 

 
Curso destinado à população em geral, inclusive empresas com necessidades formativas elementares 
em primeiros socorros no âmbito da Segurança e Higiene no Trabalho. 
 
 
OBJETIVOS 

 
Esta ação pretende difundir conhecimentos gerais de primeiro socorro devendo o formando no final da 
ação de formação ser capaz de identificar as situações e executar as técnicas de primeiros socorros 
adequadas, que visem a estabilização da situação de uma vítima de acidente ou doença súbita até a 
chegada dos meios de socorro. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
- Princípios básicos/4 passos em primeiros socorros 
- Suporte básico de vida 
- Desfribrilhação automática externa 
- Hemorragias 
- Feridas 
- Queimaduras 
- Lesões   
- Intoxicações 
- Dor Precordial 
- Acidente Vascular Cerebral 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 12 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  862 – Segurança e Higiene no Trabalho 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:   
1ªturma – 27 a 30 de Janeiro de 2014 – data limite para inscrições: 22 de janeiro de 2014 
2ª turma – 14 a 17 de abril de 2014 – data limite para inscrições: 09 de abril de 2014 
3ª turma – 06 a 09 de outubro de 2014 - data limite para inscrições: 01 de outubro de 2014 
 
Horários:  das 18h às 21h 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 



   

 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
 
Informações Importantes 

 
- Os manuais didáticos desta ação serão fornecidos pela Delegação de Angra do Heroísmo da Cruz 
Vermelha Portuguesa; 
 
- Serão entregues certificados de formação aos formandos assim como o cartão de identificação de 

socorrista a todos que tenham cumulativamente a assiduidade ao longo da ação e o devido 

aproveitamento na avaliação final. 

 
 
Formador 

 
André Avelar 
Licenciado em Cardiopneumologia  
Formador Certificado 
  
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 170,00 para não associados 
 
Número mínimo e máximo de formandos: 10 
  
 
 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 

 
 


