
  

 

 

 

EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS NO LOCAL DE TRABALHO 

| ENQUADRAMENTO DA FORMAÇÃO 

A Lei 102/2009 alterada pela Lei 3/2014, estabelece a obrigatoriedade da existência nas empresas de uma 

estrutura que assegure o atendimento de emergência prestado no local de trabalho em situação de lesão 

ou de doença súbita que ocorre antes de chegar o atendimento especializado de emergência, visando 

evitar/minimizar o agravamento do estado de saúde do trabalhador e /ou assegurar as suas funções vitais. 

| OBJETIVO 

❖ Dotar os trabalhadores de conhecimentos e competências, que permitam aplicar as medidas de 

primeiros socorros em situações de emergência que ocorram no contexto de trabalho; 

❖  Contribuir para minimizar as consequências adversas na saúde dos trabalhadores vítimas de 

acidentes e/ou de doença súbita no local de trabalho. 

| DESTINATÁRIOS  

  

 

 

| CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

MÓDULO 1. ENQUADRAMENTO 
NOÇÕES GERAIS 

❖ Primeiros socorros – conceito, princípios e objetivo(s) no contexto de trabalho; 

❖ Principais aspetos legais relacionados com os primeiros socorros no local de trabalho; 

❖ Sistema integrado de emergência médica (SIEM) – deteção, alerta, pré-socorro, socorro e transporte; 

❖ Elos da cadeia de sobrevivência – comunicar, suportar, restabelecer e estabilizar; 

❖ Referência aos efeitos do stress, medo, pânico, e como estes podem interferir no desempenho do socorrista. 

ASPETOS ESPECÍFICOS DA EMPRESA, ESTABELECIMENTO OU SERVIÇO 
❖ Informação geral sobre o plano de emergência interno e o plano específico de primeiros socorros; 

❖ Identificação de potenciais situações de risco que podem desencadear situações de emergência; 

❖ Conteúdo e localização da(s) caixa(s) de primeiros socorros e dos números de telefone de emergência. 

MÓDULO 2. TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE SOCORRO À VÍTIMA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

❖ Avaliação da segurança do local, da natureza do evento adverso e do potencial mecanismo de lesão da vítima; 

❖ Avaliação da(s) vítima(s): a) sinais vitais e sintomas; b) Intervenção a adotar; c) Prioridades a adotar; 

❖ Principais dados/informações a prestar pelo socorrista/trabalhador; 

❖ Posição Lateral de Segurança (proceder a simulações práticas); 

❖ Informação sobre resgate e transporte de vítimas (politraumatizados) e recomendações no socorro à vítima. 

- Trabalhadores em geral; 

- Trabalhadores responsáveis pela aplicação de medidas de primeiros socorros de uma empresa, serviço ou 
estabelecimento. 
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SOCORRO À VÍTIMA - SITUAÇÕES ESPECÍFICAS DE EMERGÊNCIA 
❖ Técnicas e procedimentos (proceder a simulações práticas, sempre que aplicável) de avaliação e intervenção; 

❖ Feridas, hemorragias, fraturas, entorses, distensões, contusões e cãibras; 

❖ Lesões oculares, queimaduras (térmica, elétrica, química) e intoxicação por ingestão e/ou inalação; 

❖ Hipotermia e outras consequências adversas para a saúde por exposição ao frio e golpe de calor; 

❖ Insolação, asfixia e hipoglicemia; 

❖ Mordeduras e picadas – incluir informação relativa à reação anafilática. 

ALERTAS GERAIS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO 
❖ Importância dos equipamentos de proteção individual na prestação de primeiros socorros; 

❖ Importância das medidas de prevenção universal e específicas contra agentes biológicos. 

| MODALIDADE DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Formação presencial, com metodologia expositiva, interrogativa e ativa. Avaliação contínua (assiduidade, 

pontualidade, interesse, participação, trabalhos/fichas, teste final). 

| EQUIPA DE FORMADORES 

Rui Vieira - Curso Superior de Enfermagem, Profissional de Saúde no Hospital Geral de Santo António. 

Formador certificado pelo conselho Europeu de Reanimação, e pela American Heart Association. 

| LOCAL: Formação em sala, em Matosinhos  

| DURAÇÃO: 16 horas  

| DATA PREVISTA E HORÁRIO:  

 

| FORMALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

• Preenchimento de formulário: Inscrição Online . Posteriormente receberá um email para finalização 

do processo de inscrição.  

• Valor total do curso = 110€ (isento de IVA). 

Nota: desconto de 10% para estudantes, desempregados e participantes da mesma empresa (a partir de 3 inscrições). 

| CONTACTOS  

Email: geral@esseguranca.pt | Tel. 220 992 131 | Tlmv. 914 362 466 

FORMAÇÃO REALIZADA EM PARCERIA COM SAFETYPLUS, LDA.       

 

CONDIÇÕES GERAIS 

- Todos os cursos são ministrados por formadores qualificados e especializados no setor. 

- O número de participantes para cada curso é limitado, pelo que as inscrições serão aceites, por ordem de entrada. 

- A realização dos cursos é condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo que a ÉS Segurança, Lda. reserva-se ao direito de 
adiar a data das ações de formação, caso o número de participantes inscritos seja insuficiente.  

- Em situação de cancelamento de alguma ação de formação, será restituído na totalidade o valor pago no ato da inscrição. 

23 e 30 de novembro

9:00-13:00h e das 14:00h-18:00h

https://docs.google.com/forms/d/1WOW1IkY0YVr2ZqPVEKUd7J0ZOQ3hiQqwiZKGeIx_iSw/edit#responses
mailto:geral@esseguranca.pt

