
 
 
 
 

 
Ciclo Promover a Segurança no Trabalho 
 
Enquadramento: A formação em Higiene e Segurança Trabalho é uma das áreas recomendadas pelo Código de Trabalho. Do mesmo 
modo, a Lei 102/2009 obriga o empregador a assegurar formação “em número suficiente, tendo em conta a dimensão da empresa e os 
riscos existentes, os trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação 
de trabalhadores, bem como facultar-lhes material adequado.” 
Prosseguindo esta política, este Ciclo formativo surge com o propósito de ajudar as empresas a promover um ambiente laboral seguro. O 
Ciclo integra os seguintes cursos: 

 Socorrismo-15H – 26 a 30 nov 
 HST-10H – a definir 
 Prevenção e Combate a Incêndios - 10H – já realizado  

As empresas interessadas podem se inscrever na totalidade do programa ou apenas nos cursos que lhes suscitem maior interesse. 
Ao concluir o ciclo, completa as 35H de formação recomendadas pelo código de trabalho. 

 

Socorrismo- Vila do Porto – 26 a 30 de novembro 
 
HORÁRIO: 18:30H – 21:30H 
 

DESTINATÁRIOS: Colaboradores das empresas 
 
OBJETIVOS: No final desta ação o formando deverá ter adquirido conhecimentos gerais do primeiro socorro e ser 
capaz de executar técnicas simples de socorrismo que visem a estabilização da situação de uma vítima de 
acidente ou doença súbita. 
 
RESUMO PROGRAMÁTICO 
Siem 
Exame da vítima 
Cadeia de sobrevivência 
Suporte básico de vida (adulto) 
Epilepsia 
Diabetes 
Doenças Cardíacas 
Acidente Vascular Cerebral 
Controlo de Hemorragias 
Trauma 
 
FORMADOR: Carlos Couto 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 52.50€ 
N/Associado: 78.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 14 novembro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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