
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
Confere 

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

 
Certificação 
Curso certificado pelo European Reference Centre for First Aid Education 
 
Observações 

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

® 

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

Formação 
 
Pessoas Colectivas 
 empresas | associações 
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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 


