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APRESENTAÇÃO  

A atividade desportiva está muitas vezes associada ao risco de lesões. Assim, torna-se 

particularmente relevante que os responsáveis pelas atividades desenvolvidas (treinadores, 

técnicos de exercício físico ou diretores técnicos) disponham de informações que lhes permitam 

atuar da melhor forma perante uma emergência. 

Não pretendemos, de forma alguma, formar médicos, enfermeiros ou socorristas. No entanto, 

consideramos que a forma como lidamos com uma emergência durante os primeiros minutos, 

enquanto aguardamos a chegada de especialistas, pode fazer toda a diferença! 

O orador, enfermeiro com larga experiência na área do desporto, irá, ao longo da sessão, indicar 

alguns procedimentos básicos que devemos conhecer para melhor sabermos lidar com uma 

situação de emergência. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Local a designar (em Lisboa) 

19 fevereiro 2022 – 9h00 - 13h00 (4 horas) 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Noções básicas de primeiros socorros 

 Tratamento imediato e temporário; 

 Socorro rápido e eficaz; 

 Ativação de meios diferenciados; 

 Sistema Integrado de Emergência Médica; 

 Cadeia de sobrevivência; 

 Emergências médicas; 

 Emergências traumáticas. 

Haverá, ainda, tempo para que os formandos coloquem questões aos formadores. 

 

DESTINATÁRIOS 

 Treinadores desportivos; 

 Técnicos de exercício físico; 

 Diretores técnicos; 

 Todos os interessados pela temática. 
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FORMADOR 

João Gonçalves 
 Pós-graduação em Medicina do Exercício e desporto.  
 Pós-graduação Medicina e Reabilitação no futebol.  
 Enfermeiro no Centro de Medicina Desportiva do Porto e Padroense FC.  
 Responsável Controlo Dopagem, Autoridade Antidopagem de Portugal.  

 
VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Valor único de inscrição 40€ 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@formacaodesportiva.pt 

 

APOIOS E PARCERIAS 

 
 

 

   
 

APOIAMOS 

 

 

Esta formação é organizada pela BizPoint, Lda – Entidade Formadora Certificada pela DGERT. 

      

 

mailto:formacaodesportiva2020@gmail.com

