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Primeiros Socorros  
 

A Cruz Vermelha Portuguesa, através da Escola de
Socorrismo, é a Instituição pioneira e de referência na
divulgação e ensino de Primeiros Socorros em Portugal. 

Desde 1947 que difundimos este ensino como uma
responsabilidade cívica primária, sendo baseado em
programas homologados internacionalmente, de
qualidade e actualização técnica constantes. 

Os primeiros socorros são uma forma simples de salvar
vidas e de motivação para a prevenção de acidentes ,
sendo um investimento. 

A distribuição nacional da Rede CVP garante
proximidade com o cliente. Asseguramos conveniência e
flexibilidade na marcação de horários e deslocação às
suas instalações. 

Escola de Socorrismo CVP – 2015 | www.cruzvermelha.pt 
Portfolio de Cursos – Pessoas Colectivas                                  

Certificado n.º EA. TAT. 04.05.2011 
Certificado n.º EA. TAS. 08.07.2013 

Certificado n.º EA.SBV-D.08.12.2010 

O treino prático é essencial para aquisição de competências/credenciação de 
Socorrista e cumprimento dos princípios legais de Segurança e Higiene no Trabalho.



 

Curso SBV 
Suporte Básico de Vida  
4 horas | 6 formandos | 285€ (isento de IVA) 
“A formação mínima em Primeiros Socorros, enquadrada na política CVP do socorro de proximidade”. 

Objectivo 
Formar e treinar elementos da população capazes de responder eficazmente a uma situação de 
paragem cárdio-respiratória. 

Destinatários 
Em geral para colaboradores das entidades para obterem conhecimentos de suporte básico de 
vida; 

Conteúdos Programáticos 
Apresentação teórica do SBV | práticas SBV adulto | avaliação. 

Horários-Tipo 1 dia = 4 horas 

Inclui 
 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Manual de apoio 

Certificação :  
 INEM 

Observações 
 O curso deverá ser agendado até ao dia 10 do mês anterior. 
 O curso não confere a credenciação de Socorrista, apenas assegura que o formando está 

apto para actuar em situação de paragem cárdio-respiratória. 
 No dia da formação, dever trazer documento de identificação. 
 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos. 
 Não são permitidas faltas. 
 Idade mínima: 14 anos. 
 Validade do curso: 5 anos. 

®

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 

Formação 

Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08ABR2016 
Proposta informativa curso ‘Suporte Básico de Vida’ – Pessoas Colectivas



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curso SBV/DAE 
Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa 
6 horas | 6 formandos | 405€ (isento de IVA) 
“A formação para programas de Desfibrilhação Automática Externa”. 
 
Objectivo 
Formar e treinar elementos da população capazes de responder eficazmente a uma situação de 
paragem cárdio-respiratória, com a utilização de um desfibrilhador automática externa (DAE). 
 
Destinatários 
Em geral para colaboradores das entidades para obterem conhecimentos de suporte básico de 
vida; 
Especificamente para programas de DAE no âmbito do Decreto-Lei n.º 188/2009 de 12 de Agosto.
 
Conteúdos Programáticos 
Apresentação teórica do SBV | práticas SBV adulto | apresentação teórica do DAE| práticas SBV e 
DAE | avaliação. 
 
Horários-Tipo 1 dia = 6 horas  
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Manual de apoio 

 
Certificação :  

 INEM 
 Global First Aid Reference Centre 

 
Observações 

 O curso deverá ser agendado até ao dia 10 do mês anterior ao da formação. 
 O curso não confere a credenciação de Socorrista, apenas assegura que o formando está 

apto para actuar em situação de paragem cárdio-respiratória. 
 No dia da formação, dever trazer documento de identificação. 
 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos. 
 Não são permitidas faltas. 
 Idade mínima: 14 anos. 
 Validade do curso: 5 anos. 

 

®

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08ABR2016 
Proposta informativa curso ‘Suporte Básico de Vida’ – Pessoas Colectivas                                                                                                                   

Certificado n.º EA.SBV-D.08.12.2010



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso CBPS 
CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS 
7 horas | 10 formandos | 675€ (isento de IVA) 
“A formação elementar em Primeiros Socorros para organizações de 
actividades de baixo risco".

Objectivo 
Difundir conhecimentos gerais de primeiro socorro para que o formando fique habilitado para 
identificar as situações e executar as técnicas de primeiros socorros adequadas, visando 
estabilização da situação de uma vítima de acidente ou doença súbita até à chegada dos 
meios de socorro. 
 
 
Destinatários 

 Colaboradores de entidades 
 
 
Conteúdos Programáticos 
Sistema Integrado de Emergência Médica | Princípios Gerais do Socorrismo | 
4 Passos em Primeiros Socorros | Suporte Básico de Vida | Hemorragias | Feridas | 
Queimaduras | Avaliação 

 
Horários-Tipo 

 
1 dias = 7 horas 

 

 
 
Confere 

 Certificado de Formação (após aproveitamento) 
 Cartão de Socorrista (após aproveitamento) 
 Manual de apoio 

 
 
Certificação 
Global First Aid Reference Centre 
 
 
Observações 

 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação. 
 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos. 
 Não são permitidas faltas. 
 Idade mínima: 14 anos. 
 Curso válido por 3 anos. 

®

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08ABR2016 
Proposta informativa curso ‘Curso Básico de Primeiros Socorros’ - Pessoas Colectivas                                                                                                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso CEPS 
CURSO EUROPEU DE PRIMEIROS SOCORROS 
12 horas | 10 formandos | 1200€ (isento de IVA) 
“Um curso de referência a nível Europeu. Com uma elevada componente 
prática, prima pelo upgrade de eficácia na aprendizagem e actualização 
técnica.”

Objectivo 
Difundir conhecimentos gerais de primeiro socorro para que o formando fique habilitado para 
identificar as situações e executar 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. 
 
Destinatários 
Pessoas colectivas com necessidades formativas elementares em primeiros socorros no âmbito da 
Segurança e Higiene no Trabalho. 
 
Conteúdos Programáticos 
Sistema Integrado de Emergência Médica | Princípios Gerais do Socorrismo | 4 Passos em 
Primeiros Socorros | Suporte Básico de Vida | Desfibrilhação Automática Externa | Hemorragias | 
Feridas | Queimaduras | Lesões na Cabeça, Pescoço ou Dorso | Lesões nos Ossos, Músculos ou 
Articulações | Intoxicações | Dor Precordial | Acidente Vascular Cerebral | Avaliação 
 
Horários-Tipo 2 dias = 6 horas 3 dias = 4 horas/dia 
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Cartão de Socorrista (formando aprovado) 
 Manual de apoio 

 
Certificação 
Curso certificado pelo Global First Aid Reference Centre 
 
Observações 

 NÃO CONFERE COMPETÊNCIA PARA OPERACIONAL DAE. 
 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação. 
 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos. 
 Limite de Faltas: 1 hora. 
 Idade mínima: 14 anos. 
 Curso válido por 3 anos.  

®

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08ABR2016 

NOTA INFORMATIVA 
 
Em 12 de Agosto de 2009, foi publicado o Decreto-Lei n.º 188/2009, 
que regula na ordem jurídica portuguesa, a utilização de
desfibrilhadores automáticos externos por não médicos em ambiente
extra–hospitalar. Neste curso mantêm-se o ensino do DAE, para
cumprimento dos requisitos inerentes à Certificação Internacional. 
 

Não confere competência para Operacional DAE 

Proposta informativa ‘Curso Europeu de Primeiros Socorros’ – Pessoas Colectivas                                                                                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso CEPS 
CURSO EUROPEU DE PRIMEIROS SOCORROS 
14 horas | 10 formandos | 1400€ (isento de IVA) 
“Um curso de referência a nível Europeu. Com uma elevada componente 
prática, prima pelo upgrade de eficácia na aprendizagem e actualização 
técnica.”

Objectivo 
Difundir conhecimentos gerais de primeiro socorro para que o formando fique habilitado para 
identificar as situações e executar 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. 
 
Destinatários 
Pessoas colectivas com necessidades formativas elementares em primeiros socorros no âmbito da 
Segurança e Higiene no Trabalho, com uma duração de 14 horas. 
 
Conteúdos Programáticos 
Sistema Integrado de Emergência Médica | Princípios Gerais do Socorrismo | 4 Passos em 
Primeiros Socorros | Suporte Básico de Vida | Desfibrilhação Automática Externa | Hemorragias | 
Feridas | Queimaduras | Lesões na Cabeça, Pescoço ou Dorso | Lesões nos Ossos, Músculos ou 
Articulações | Intoxicações | Dor Precordial | Acidente Vascular Cerebral | Práticas | Avaliação 
 
Horários-Tipo 2 dias = 7 horas  
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Cartão de Socorrista (formando aprovado) 
 Manual de apoio 

 
Certificação 
Curso certificado pelo Global First Aid Reference Centre 
 
Observações 

 NÃO CONFERE COMPETÊNCIA PARA OPERACIONAL DAE. 
 Prevê 2 horas adicionais de formação para práticas. 
 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação. 
 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos. 
 Limite de Faltas: 1 hora. 
 Idade mínima: 14 anos. 
 Curso válido por 3 anos.  

®

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08ABR2016 

NOTA INFORMATIVA 
 
Em 12 de Agosto de 2009, foi publicado o Decreto-Lei n.º
188/2009, que regula na ordem jurídica portuguesa, a
utilização de desfibrilhadores automáticos externos por não
médicos em ambiente extra–hospitalar. Neste curso
mantêm-se o ensino do DAE, para cumprimento dos
requisitos inerentes à Certificação Internacional. 
 

Não habilita a Operacional DAE 

Proposta informativa ‘Curso Europeu de Primeiros Socorros’ – Pessoas Colectivas                                                                                                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Curso CSP 
SOCORRISMO PEDIÁTRICO 
15 horas | 12 formandos | 1500€ (isento de IVA) 
 
“Conhecer é proteger”. 

Objectivo 
Difundir medidas preventivas de acidentes frequentes no grupo etário pediátrico até aos 15 anos, 
bem como conhecimentos e técnicas simples de socorrismo pediátrico que visem a estabilização 
da situação de uma criança vítima de acidente ou doença súbita no domicílio ou durante a 
actividade escolar/lazer. 
 
Destinatários 
População em geral e especificamente pessoas que cuidem de crianças, por exemplo: 

 Encarregados de educação 
 Amas 
 Funcionários de Escolas, Infantários, de Ateliers de Tempos Livres, Colónias de Férias 
 Associações de Pais 

  
Conteúdos Programáticos 
Princípios Básicos | Os Quatro Passos em Primeiros Socorros | Suporte Básico de Vida | 
Desfibrilhação Automática Externa | Hemorragias | Feridas | Queimaduras | Intoxicações |  
Lesões na Cabeça, Pescoço ou Dorso | Lesões nos Ossos, Músculos ou Articulações | Lipotímia | 
Epilepsia | Diabetes | Hipertermia | Alterações Gastrointestinais | Efeitos do Calor e Frio | 
Avaliação 
 
Horários-Tipo 5 dias = 3h/dia 3 dias = 5h/dia 
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Cartão de Socorrismo Pediátrico (formando aprovado) 
 Manual de apoio 

 
Certificação 
Curso certificado Global First Aid Reference Centre 
 
Observações 

 NÃO CONFERE COMPETÊNCIA PARA OPERACIONAL DAE. 
 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação. 
 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos. 
 Limite de Faltas: 1,5 hora. 
 Idade mínima: 16 anos. 
 Curso válido por 3 anos. 

 

®
Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 

NOTA INFORMATIVA 
 
Em 12 de Agosto de 2009, foi publicado o Decreto-Lei n.º
188/2009, que regula na ordem jurídica portuguesa, a utilização
de desfibrilhadores automáticos externos por não médicos em
ambiente extra–hospitalar. Neste curso mantêm-se o ensino do
DAE, mantendo o alinhamento com as orientações
internacionais. 

Não habilita a Operacional DAE

Escola de Socorrismo CVP – 08ABR2016 
Proposta informativa ‘Curso Socorrismo Pediátrico’ – Pessoas Colectivas                                                                                                                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Curso TSP 
TÉCNICO DE SOCORRISMO DE PROXIMIDADE 
(Inclui Curso de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática 
Externa) 
30 horas | 12 formandos | 2220€ (isento de IVA) 
 
“O Curso TSP expande o conceito de socorrista, com competências 
complementares que permitem actuar em locais geograficamente 
desfavorecidos face à acessibilidade aos serviços de Emergência ou locais 
de grande concentração de pessoas”. 

Objectivo 
Formar socorristas no seio de empresas, comunidades ou autarquias, para que assegurem a 
assistência, apoio, levantamento, eventual encaminhamento e transporte de doentes súbitos ou 
vítimas de acidente, sem prejuízo da actuação das equipas de intervenção integradas no Sistema 
Integrado de Emergência Médica. 
 
Destinatários 
Pessoas colectivas que: 

 Pretendam constituir equipas para intervenção de emergência em cenários isolados/sem 
acesso a serviço/dispositivos de Emergência. 

 Pretendam assegurar a pronta resposta a qualquer situação de Emergência que ocorram 
no seu seio ou na comunidade onde se inserem. 

 
Conteúdos Programáticos  
Sistema Integrado de Emergência Médica | Conceitos Genéricos | Exame da Vítima | Suporte 
Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa | Oxigenoterapia | Choque | Hemorragias | 
Intoxicações | Socorro Psicológico | Situação de Sinistro Múltiplo I | Alterações do Estado de 
Consciência | Efeitos do Ambiente | Parto de Emergência | Traumatismos | Remoção de 
Emergência | Situação de Sinistro Múltiplo II | Avaliação 
 
Horários-Tipo 1 semana = 6 horas/dia 2 semanas = 3 horas/dia 
 
Inclui 

 Certificado de Formação em SBV/DAE (formando aprovado) 
 Certificado de Formação em Socorrismo (formando aprovado) 
 Cartão de Técnico Socorrista (formando aprovado) 
 Manual de apoio 

 
Certificação 
Global First Aid Reference Centre 
 
Observações 

 O curso deverá ser agendado até ao dia 10 do mês anterior  
ao da formação. 

 Limite de Faltas: 3h. 
 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos. 
 Idade mínima: 16 anos. 
 Validade do curso: 5 anos.  
 Inclui Curso SBV/DAE  

®
Formação 
 
Pessoas Colectivas 

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08ABR2016 
Proposta informativa curso ‘Técnicos de Socorrismo de Proximidade’ - Pessoas Colectivas                                                                                                

Certificado n.º EA.SBV-D.08.12.2010 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso TAT 

TRIPULANTE DE AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE 
50 horas | 12 formandos | 2820€ (isento de IVA) + 10 € POR FORMANDO APROVADO (EMISSÃO CARTÃO INEM) 
 
“O curso destinado aos colaboradores de empresas e associações dos sectores de transporte de doentes.” 

Objectivo 
Formar socorristas afectos às empresas, associações e demais instituições cuja actividade 
potencial ou uma das vertentes de funcionamento seja o transporte de doentes de âmbito não 
urgente e/ou inter-hospitalar, para constituição das tripulações das suas ambulâncias.  
 
Conteúdos Programáticos 
Sistema Integrado de Emergência Médica | Anatomia e Fisiologia | Exame da Vítima, Adjuvantes 
da Via Aérea e Oxigenoterapia | Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa | 
Suporte Básico de Vida Pediátrico | Revisões | Avaliação | Emergências Médicas e Parto Iminente 
| Emergências de trauma | Imobilização de Membros | Controlo de hemorragias | Pensos e 
Ligaduras | Revisões | Avaliação 
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Cartão TAT emitido posteriormente pelo INEM (formando aprovado) 
 Manuais em suporte informático (disponíveis para download em www.esocvp.org), de 

leitura obrigatória e impressão ao critério de cada formando 
 
Certificação 
A Cruz Vermelha Portuguesa é reconhecida pelo INEM como entidade idónea para ministrar o 
curso TAT. 

 
Observações 

 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação e entregar 1 fotografia tipo 
passe. 

 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos.  
 Limite de Faltas: Até 2,5 Horas, quando devidamente justificadas. Não são permitidas 

faltas nos momentos de avaliação e nos temas SBV-DAE e SBV – Pediátrico. 
 Escolaridade mínima obrigatória (em função da idade do candidato). 
 Idade mínima: 18 anos. 
 Validade do curso: 5 anos. 
 

® 

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 
 

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08AGO2017 
Proposta informativa curso ‘Tripulantes de Ambulância de Transporte’ - Pessoas Colectivas                                                                                                                  

Certificado n.º EA. TAT. 04.05.2011 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso REC/TAT 

RECERTIFICAÇÃO DE  
TRIPULANTE DE AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE 
25 horas | 12 formandos | 1680€ (isento de IVA) + 10 € POR FORMANDO APROVADO (EMISSÃO CARTÃO INEM) 
 
“O curso destinado aos colaboradores de empresas e associações dos sectores de transporte de doentes.” 

Objectivo 
Esta acção destina-se a recertificar Tripulantes de Ambulância de Transporte (TAT) detentores do 
cartão de TAT emitido pelo INEM, dentro do prazo de validade.  
 
 
Conteúdos Programáticos 
Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa | Suporte Básico de Vida Pediátrico | 
Exame da Vítima | Emergências de Membros | Parto Iminente | Técnicas de trauma | Imobilização 
de Membros | Controlo de hemorragias | Pensos e Ligaduras | Revisões | Avaliação 
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Cartão TAT emitido posteriormente pelo INEM (formando aprovado) 
 Manuais em suporte informático (disponíveis para download em www.esocvp.org), de 

leitura obrigatória e impressão ao critério de cada formando 
 

 
Certificação 
A Cruz Vermelha Portuguesa é reconhecida pelo INEM como entidade idónea para formar TAT. 

 
Observações 

 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação e entregar 1 fotografia tipo 
passe e cópia do cartão TAT. 

 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos.  
 Limite de Faltas: Até 1 hora, quando devidamente justificadas. Não são permitidas faltas 

nos momentos de avaliação e nos temas SBV-DAE e SBV – Pediátrico. 
 Validade do curso: 5 anos 
 

® 

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 
 

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08AGO2017 
Proposta informativa curso ‘Recertificação de Tripulantes de Ambulância de Transporte’ - Pessoas Colectivas                                                                                                                  

Certificado n.º EA. TAT. 04.05.2011 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso TAS 

TRIPULANTE DE AMBULÂNCIA DE SOCORRO 
210 horas | 12 formandos | 10200€ (isento de IVA) 
 
“O curso destinado à formação de elementos para tripularem ambulâncias de socorro.” 

Objectivo 
Formar Tripulantes de Ambulância afectos às empresas, associações e demais instituições cuja 
actividade potencial ou uma das vertentes de funcionamento seja o transporte de doentes de 
âmbito urgente e não urgente, para constituição das tripulações das suas ambulâncias.   
 
Conteúdos Programáticos 
Sistema Integrado de Emergência Médica | Anatomia e Fisiologia | Exame da Vítima, Adjuvantes 
da Via Aérea e Oxigenoterapia | Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa | 
Suporte Básico de Vida Pediátrico | Emergências Obstétricas e Pediátricas | Emergências 
Médicas | Emergências de Trauma | Bancas Práticas | Revisões | Avaliação | Estágios no CODU e 
em Ambulância 
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Cartão TAS emitido posteriormente pelo INEM (formando aprovado) 
 Manuais em suporte informático (disponíveis para download em www.esocvp.org), de 

leitura obrigatória e impressão ao critério de cada formando 
 
Certificação 
A Cruz Vermelha Portuguesa é reconhecida pelo INEM como entidade idónea para ministrar o 
curso TAS. 

 
Observações 

 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação e  
entregar 1 fotografia tipo passe 

 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos  
 Limite de Faltas: Até 10,5 Horas, quando devidamente justificadas. Não é permitido faltar 

nos momentos de avaliação e nos blocos específicos dos SBV-DAE e SBV – Pediátrico, 
Técnicas de Extração e Imobilização de Vítimas, Situações de Exceção e Estágios. 

 Escolaridade mínima obrigatória (em função da idade do candidato) 
 Idade mínima: 18 anos  
 Validade do curso: 5 anos 
 

® 

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 
 

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 

Escola de Socorrismo CVP – 08AGO2017 
Proposta informativa curso ‘Tripulantes de Ambulância de Socorro’ - Pessoas Colectivas                                                                                                                  

Certificado n.º EA. TAS. 08.07.2013 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso REC/TAS 

RECERTIFICAÇÃO DE  
TRIPULANTE DE AMBULÂNCIA DE SOCORRO 
35 horas | 12 formandos | 3300€ (isento de IVA)  
 
“O curso destinado a manter as competência válidas dos tripulantes de ambulância de socorro.” 

Objectivo 
Esta acção destina-se a recertificar Tripulantes de Ambulância de Socorro (TAS) detentores do 
cartão de TAS emitido pelo INEM, dentro do prazo de validade.  
 
 
Conteúdos Programáticos 
Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa | Competências Psicológicas | 
Suporte Básico de Vida Pediátrico | Exame da Vítima, Emergências Médicas, Pediátricas e 
Obstétricas Emergências | Emergências de Trauma | Bancas Práticas | Revisões | Avaliação  
 
Inclui 

 Certificado de Formação (formando aprovado) 
 Cartão TAS emitido posteriormente pelo INEM (formando aprovado) 
 Manuais em suporte informático (disponíveis para download em www.esocvp.org), de 

leitura obrigatória e impressão ao critério de cada formando 
 

 
Certificação 
A Cruz Vermelha Portuguesa é reconhecida pelo INEM como entidade idónea para formar TAS. 

 
Observações 

 No primeiro dia da formação, trazer documento de identificação e entregar 1 fotografia tipo 
passe e cópia do cartão TAS. 

 É recomendado o uso de vestuário e calçado práticos.  
 Limite de Faltas: Até 1h 45m, quando devidamente justificadas. Não são permitidas faltas no 

momento de avaliação e nos temas SBV-DAE e SBV – Pediátrico. 
 Validade do curso: 5 anos 
 

® 

Encontre a Delegação Local CVP mais próxima:  www.cruzvermelha.pt 
 

Formação 
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Orientações à Entidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sentido de maximizar a qualidade formativa, recomendamos às entidades as seguintes
orientações. 
 
Selecção de formandos 
Para uma formação eficaz no meio laboral, os formandos poderão ser seleccionados tendo em
atenção os seguintes aspectos: 

 Disponibilidade e presença constante no local de trabalho;  
 Capacidade de comunicação;  
 Aptidão para lidar com situações de stress; 
 Capacidade de prestação de assistência rápida.  

 
Salas de formação 
Tendo em conta as metodologias pedagógicas aplicáveis e as boas praticas de higiene e
segurança do trabalho, os locais de formação que as entidades disponibilizem para formação,
deverão possuir as características seguintes: 

 Disposição da sala em U com cadeiras e apoio de escrita para todos os formandos; 
 Espaço livre para simulações práticas; 
 Projector multimedia; 
 Quadro branco ou similar; 
 A iluminação da sala deverá ser uniforme e possibilitar o normal desempenho dos meios

audiovisuais; 
 A sala deverá possuir uma ventilação eficaz natural ou artificial e permitir um controle

satisfatório da temperatura e humidade; 
 Deverá ser levada em conta a eliminação de ruídos. 

 
Materiais a disponibilizar na sala 
Sempre que possível, devem as entidades disponibilizar os seguintes equipamentos quando a
formação decorra nas suas instalações: 

 Projector multimedia; 
 Quadro branco ou similar. 
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