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Sabia que….. 

A  Formação é fundamental para adaptar os  

recursos  humanos às alterações que vão surgindo nas  

empresas, bem como para melhorar os seus índices de  

produtividade e competitividade nos Mercados em que  

operam.  

A  Formação contínua é fundamental para adaptar os re-

cursos humanos às alterações que vão surgindo nas empre-

sas, bem como para melhorar o s seus índices de produtivida-

de e  

competitividade nos mercados em que operam.  

É  neste contexto que os Bombeiros de Estarreja  se a 

presentam no mercado, no sentido de oferecer Ações de For-

mação que, tendo em conta o contexto atual e identificação 

das necessidades gerais, sejam uma mais-valia e que  

consigam contribuir com um valor acrescentado de  

inquestionável importância nas suas áreas de intervenção. 



Formação presencial  

 

A  Formação presencial corresponde ao 

modelo tradicional de educação, em que o 

Formador e os Formandos estão presentes 

fisicamente no mesmo local, a uma hora 

predeterminada, para a realização da For-

mação sobre a temática prevista.  

E sta Formação destina-se a Formando/as 

da mesma Empresa (intra- empresa) e/ ou 

de várias empresas (inter-empresas). 



VANTAGENS DA FORMAÇÃO PRESENCIAL  

COM  RECURSO A SIMULAÇÃO PRÁTICA(S)…... 

 

P roximidade entre Formador e Formandos 

F acilitação da motivação 

E sclarecimento das dúvidas em tempo real 

M aior interação entre o Formador e os Formandos permi-

tindo a troca permanente de informações e "feedback" 

A tualização contínua dos conteúdos 
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EXPS001 Socorrismo pediátrico 16 horas  

EXPS002 Suporte Básico de Vida (SBV) 8 horas  

EXPS004 Primeiros Socorros 16 horas   

UFCD 3564 Primeiros Socorros 25 horas  

 

 

 



Cód. EXP001 Curso Primeiros Socorros Pediátricos 16h 

Destinatários: Colaboradores de Empresas e  

organizações do  terceiro sector.  

Objetivos:  

Reconhecer a importância da prevenção de acidentes e atuar em con-

formidade em situações de emergência com crianças.  

 

Conteúdos  

• SUPORTE BÁSICO DE VIDA PEDIÁTRICO 

• Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) 

• Riscos para o Socorrista 

• Exame da vítima 
• Manutenção da via aérea 

• Ventilação eficaz 
• Compressões torácicas 

• Posição Lateral de Segurança 
• Obstrução das vias aéreas 
 

• URGÊNCIAS PEDIÁTRICAS 

• Feridas 
• Hemorragias 

• Queimaduras 
• Convulsões 

• Alterações da glicémia 
• Reações alérgicas 

• Dificuldade respiratória 

• Obstrução das vias aéreas 
 

 

Avaliação: Teórica e prática  

Custo:  Solicite orçamento  



 UFCD 3564 Primeiros Socorros 25h 

Destinatários: Colaboradores de Empresas e  

organizações. 

Objetivos:  
Identificar os diferentes tipos de 

acidentes;  

Reconhecer o serviço nacional de 

proteção civil.  

Reconhecer a importância da 

prevenção de acidentes e de do-

enças profissionais.  

 

Conteúdos  

Tipos de acidente 

Comportamento perante o sinis-

trado 

- Prevenção do agravamento do 

acidente 

- Alerta dos serviços de socorro 

público 

- Exame do sinistrado 

- Socorros de urgência 

- Primeiros socorros e conselhos de 

prevenção nos diferentes casos 

de dificuldade respiratória 

- Dificuldades respiratórias – descri-

ção 

- Socorros de urgência 

• Reanimação cardio-

respiratória 

• Feridas, fraturas, acidentes res-

piratórios, acidentes digestivos, 

acidentes pelos agentes físi-

cos,  

envelhecimento 

Acidentes inerentes à profissão 

- Queimadura 

- Por corrente eléctrica 

- Hemorragia externa por ferimen-

to (corte) 

- Comportamento a seguir 

- Esterilização dos instrumentos 

- Prevenção dos acidentes de tra-

balho, supressão de risco, prote-

ção coletiva, proteção individual, 

sinalização 

Serviço Nacional de Proteção Civil 

Socorrismo e realidade 

A profissão confrontada com a 

doença 

Prevenção de acidentes e doen-

ças profissionais 

- Higiene do profissional 

- Higiene do meio ambiente 

Revisão de atuação em diferentes 

casos 

- Revisão dos efeitos tardios em 

certos acidentes 

 

 

 

Avaliação: Teórica e prática  

 

 



Cód. EXPS002   Suporte Básico de Vida  8h 

Destinatários: Colaboradores de Empresas e  

organizações.  

Objetivos:  

• Identificar os procedimentos técnicos a adotar em caso de para-

gem respiratória; 

Prestar socorro em situações de paragem cardio-respiratória.  

Conteúdos  
 

•Algoritmo para obstrução da via aérea por corpo estranho; 

•Posição lateral de segurança (PLS); 

•Cadeia de sobrevivência; 

•Algoritmo Universal SBV-adulto: 

•Riscos para o reanimador e fontes de perigo potenciais; 

•Diferentes causas de perda de consciência; 

•Diferentes causas de paragem cardio-respiratória; 

•Quando e como pedir ajuda; 

•O que quer dizer VOS e como se faz; 

•Importância da posição correcta das mãos no tórax; 

•Sincronizar ventilação e compressões torácicas. 

 

Avaliação: Teórica e prática  

 

Custo:  Solicite orçamento  



 

Destinatários: Colaboradores de Empresas e  

organizações 

Objetivos:  

Dotar os trabalhadores de conhecimentos e competên-

cias adequadas e específicas à realidade de cada em-

presa, de forma a que saibam aplicar medidas de pri-

meiros socorros adequadas a cada contexto. 

 

Conteúdos  
 

• SIEM - Sistema Integrado de Emergência Médica 

• Emergências médicas e Casos Clínicos  

• SBV - Suporte Básico de Vida com Práticas em Mane-

quim. 

•  Procedimentos de atuação sobre: 

•  Fraturas 

• Queimaduras 

• Emergências Médicas 

• Exame da Vítima 

• Intoxicações 

• Hemorragias 

• Lesões da Pele   

 

 

Avaliação: Teórica e prática  

 Cód. EXPS004- Primeiros Socorros  16h 



Área 861 

EXPB003 Combate a Incêndios 8 horas  

EXPB004 Brigadas de Incêndio 30 horas   

EXPB005 Utilização de Extintores 04 horas  



EXPB003 Combate a Incêndios 8h 

Destinatários: Colaboradores de Empresas e organizações. 

Objetivos:  

 Identificar as noções básicas de combate a incêndio; 
 Identificar o fenómeno e comportamento do fogo; 
 Reconhecer os diferentes tipos de classes dos fogos; 
 Distinguir os diferentes agentes extintores e a sua devida aplica-

ção; 
 Saber distinguir os sistemas de deteção e de atuação no combate a 

incêndios; Saber o modo de funcionamento de um extintor e enu-
merar as normas de segurança, referentes a utilização de um ex-
tintor em caso de incêndio; 

 Utilizar corretamente o extintor. 
 

Conteúdos  

•  Conhecer o fenómeno do fogo; 

• Legislação e normalização aplicável aos conteúdos; 

• Consequências e comportamento do fogo; 

• Sistemas de deteção e alarme; 

• Sistemas e equipamentos de combate a incêndio; 

• Organização e formação de brigadas de incêndio; 

• Procedimentos básicos de evacuação e emergência; 

• Treino na utilização eficaz de equipamentos de combate ao fogo 

 

 

Avaliação: Teórica e prática  

 

Custo:  Solicite orçamento  



EXPB004 Brigadas de Incêndio 30 horas   

Destinatários: Colaboradores de Empresas e organizações. 

Técnicos de Segurança e Higiene no Trabalho; Trabalhadores 

designados e Equipas de Primeira Intervenção.  



EXPB005  Utilizaçao de Extintores  4 h 

Destinatários: Colaboradores de Empresas e organizações. 

Técnicos de Segurança e Higiene no Trabalho; Trabalhadores 

designados e Equipas de Primeira Intervenção.  



 
Área 862 

EXHST002 Salvamento em altura 

                   (grande ângulo) 16 horas  

 

 Cód. UFCD 0349 - Formação de CNQ  25 horas  



EXHST002 Salvamento em altura 16horas  

Destinatários: Colaboradores de Empresas e organizações. 

Técnicos de Segurança e Higiene no Trabalho; Trabalhadores 

designados e Equipas de Primeira Intervenção.  



 Cód. ufcd 0349 - Formação de CNQ  25 horas  

Destinatários: Colaboradores de Empresas e organizações. 

Técnicos de Segurança e Higiene no Trabalho; Trabalhadores 

designados e Equipas de Primeira Intervenção.  

Objetivos:  
Identificar os principais problemas ambientais. 
Promover a aplicação de boas práticas para o meio ambiente. 
Explicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e saúde no trabalho. 
Reconhecer a importância da segurança, higiene e saúde no trabalho. 
Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador de acordo com a legislação 
em vigor. 
Identificar os principais riscos presentes no local de trabalho e na atividade profissio-
nal e aplicar as medidas de prevenção e proteção adequadas. 
Reconhecer a sinalização de segurança e saúde 
Explicar a importância dos equipamentos de proteção coletiva e de proteção individu-

al. 

 

Conteúdos  

Conforme conteúdos Catálogo Nacional de Qualificações. 
 
AMBIENTE 
Principais problemas ambientais da atualidade 
Resíduos 
- Definição 
- Produção de resíduos 
Gestão de resíduos 
- Entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos 
- Estratégias de atuação 
- Boas práticas para o meio ambiente 
SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 
CONCEITOS BÁSICOS RELACIONADOS COM A SHST 
- Trabalho, saúde, segurança no trabalho, higiene no trabalho, saúde no 
trabalho, medicina no trabalho, ergonomia, psicossociologia do traba-
lho, acidente de trabalho, doença profissional, perigo, risco profissio-
nal, avaliação de riscos e prevenção 
ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO NACIONAL DA SHST 
- Obrigações gerais do empregador e do trabalhador 



 Cód. ufcd 0349 - Formação de CNQ  25 horas  

Conteúdos: Continuação  
ACIDENTES DE TRABALHO 
- Conceito de acidente de trabalho 
- Causas dos acidentes de trabalho 
- Consequências dos acidentes de traba-
lho 
- Custos diretos e indiretos dos acidentes 
de trabalho 
DOENÇAS PROFISSIONAIS 
- Conceito 
- Principais doenças profissionais 
PRINCIPAIS RISCOS PROFISSIONAIS 
- Riscos biológicos 
- Agentes biológicos 
- Vias de entrada no organismo 
- Medidas de prevenção e proteção 
- Riscos Físicos (conceito, efeitos sobre a 
saúde, medidas de prevenção e prote-
ção) 
- Ambiente térmico 
- Iluminação 
- Radiações (ionizantes e não ionizantes) 
- Ruído 
- Vibrações 
- Riscos químicos 
- Produtos químicos perigosos 
- Classificação dos agentes químicos 
quanto à sua forma 
- Vias de exposição 
- Efeitos na saúde 
- Classificação, rotulagem e armazena-
gem 
- Medidas de prevenção e proteção 
- Riscos de incêndio ou explosão 
- O fogo como reação química 
- Fenomenologia da combustão 
- Principais fontes de energia de ativação 
- Classes de Fogos 
- Métodos de extinção 
- Meios de primeira intervenção - extin-
tores 
- Classificação dos Extintores 

- Escolha do agente extintor 
- Riscos elétricos 
- Riscos de contacto com a corrente elé-
trica: contatos diretos e indiretos 
- Efeitos da corrente elétrica sobre o cor-
po humano 
- Medidas de prevenção e proteção 
- Riscos mecânicos 

- Trabalho com máquinas e equipamen-

tos 

- Movimentação mecânica de cargas 

- Riscos ergonómicos 

- Movimentação manual de cargas 

- Riscos psicossociais 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

- Conceito 

- Tipos de sinalização 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETI-

VA E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Principais tipos de proteção coletiva e de 

proteção individual. 

 

 

 

Avaliação: Teórica e prática  

 

Custo:  Solicite orçamento  

 



Solicite o seu orçamento através:  

 

Associação Humanitária dos Bombeiros  

Voluntários dos Carvalhos  

Endereço(s) de Email:  

Emil: comandante@ bvcarvalhos.pt 

Email: formacao@bvcarvalhos.pt  

 

Tlm: xxxxx 

Tlf: 22  

 Tlf: 22  

Morada 

BVC Quartel Operacional Avenida Doutor Moreira de Sousa 97.  

4415-383 Carvalhos – Vila Nova de Gaia  

mailto:formacao@bvcarvalhos.pt

