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CURSO: 

Carga Horária: 8h Área de Formação: 862 

Designação: Primeiros Socorros 

Local: A definir 
 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos os potenciais interessados que pretendam desenvolver os seus conhecimentos e 
competências nesta área de formação. 
 
Trabalhadores responsáveis pela área da segurança do trabalho (Técnicos Superiores, Técnicos, 
Empregadores Designados, Trabalhadores Designados, Representantes do Empregador,…), 
Técnicos de Manutenção. 
 

OBJETIVOS GERAIS: 

No final da ação o formando deverá ter adquirido conhecimentos para:     
                                     

 identificar com êxito as situações de socorro; 
 aplicar todas as técnicas de primeiros socorros adequadas, visando a estabilização da 

situação de uma vítima de acidente ou doença súbita até à chegada dos meios de socorro. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Após a formação, o formando deverá ser capaz de: 
 assegurar uma rápida atuação e eficaz avaliação das situações de emergência que 

ocorram, pela execução de técnicas e procedimentos de emergência simples e primários 
que permitam evitar o agravamento de lesões resultantes de acidentes e de situações de 
doença súbita; 

 acionar de forma adequada o pedido de socorro, contribuindo para diminuir a mortalidade e 
a morbilidade no contexto de trabalho. 
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COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER: 

Habilitar os formandos com conhecimentos que lhes permitam prestar a primeira assistência a 
vítimas de acidente ou de doença súbita, até à chegada dos meios de socorro. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A FREQUÊNCIA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO: 

Não é exigível um nível prévio de conhecimentos de primeiro socorro. 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: 

Iniciação X Aperfeiçoamento ☐ 

FORMA(S) DE ORGANIZAÇÃO: 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

1. Reação à formação (Nível I) 

Questionário de Satisfação do Formando; 

Relatório de Avaliação do Formador; 

Relatório de Avaliação do Coordenador Pedagógico. 

 

2. Avaliação da Aprendizagem (Nível II) 

Ficha de diagnóstico ☐ Ficha de avaliação sumativa X 

Avaliação Prática ☐ Avaliação formativa X 

2.1. Instrumentos e momentos de avaliação:  

A avaliação formativa, feita ao longo da formação, valerá 20% da nota final e a avaliação 
sumativa (teste escrito), terá uma ponderação de 80% na nota final do formando. 

                                                    

3. Avaliação da Eficácia (Nível III) 

Avaliação da Eficácia – Formando X 

Presencial: 

Formação em sala (teórica e prática)  X 

  

Formação em posto de trabalho   ☐ 
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Avaliação da Eficácia – Chefia X 

PLANO CURRICULAR/ UNIDADES TEMÁTICAS: 

Designação:  Duração:  

Sistema integrado de emergência médica                   1   

Exame da vítima         1  

Suporte Básico de Vida          1  

Emergências médicas: desmaio, acidente vascular cerebral, dor 
torácica, diabetes, dificuldade respiratória, convulsão, intoxicações 

        2  

Emergências médicas: controlo de hemorragias, choque hipovolémico, 
lesões da pele, traumatismos cranianos e da coluna 

        2  

Avaliação         1  

CRONOGRAMA: 

Sessão Data da Sessão Hora de Início Hora de Término 

Sistema integrado de emergência 
médica 

A definir A definir A definir 

Exame da vítima A definir A definir A definir 

Suporte Básico de Vida A definir A definir A definir 

Emergências médicas: desmaio, 
acidente vascular cerebral, dor 
torácica, diabetes, dificuldade 
respiratória, convulsão, intoxicações 

A definir A definir A definir 

Emergências médicas: controlo de 
hemorragias, choque hipovolémico, 
lesões da pele, traumatismos 
cranianos e da coluna 

A definir A definir A definir 

Avaliação A definir A definir A definir 

RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS: 

Recursos Quantidades Especificações 

Sala  1  

Video-projetor 1  



 

FICHA DE CURSO 

AF.006 

Revisão: 00 

Pág. 4 / 4 

 

 
AF.006_00         Pág. 4 de 4 
 

Recursos Quantidades Especificações 

Computador 1  

Formador, com habilitação 
profissional específica na área de 
primeiros socorros ou socorro pré-
hospitalar, detentor de CAP ou 
CCP de formador;                                   

1  

Manual de primeiros socorros;                         1 por formando  

Máscaras de reanimação 
cardiorrespiratória;                      

 1 por formando 

Manequins para prática de suporte 
básico de vida;       

1  

Estetoscópio;                            1  

Talas de madeira;                   1 par por formando 

Tesoura. 1  

Compressas;                      1 por formando 

Ligaduras;                                     1 por formando 

Fita adesiva;                             1 por formando 

Lençol de urgência e luvas.  1 por formando 

Manual  1 por formando 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Manual de formação Primeiros Socorros  

EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 

Coordenação pedagógica: Fátima Martins 

Formador(es): Maria João  
 
 


