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Diretivas 
 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 

Sporting Clube de Portugal 

Rua Professor Fernando da Fonseca Apartado 4120 

1501 – 806 Lisboa 

 

Tel: +351 217 516 366 

E-mail: eventos.ginastica@sporting.pt 

Nota: Preferência na utilização do e-mail. 

PARCERIA Clube de Reanimação Cardio Respiratória. 

 

Reconhecido pelo Conselho Português de Ressuscitação e 
pelo European Ressuscitação Council. 

LOCALIZAÇÃO Multidesportivo 

R. Francisco Stromp 

1600-464 

Lisboa 

DATA 15 de fevereiro 2020 

PROGRAMA 
PROVISÓRIO 

Ação de formação contínua e presencial. 

 

Horário: 15h00 - 20h00 

PARTICIPAÇÃO As formações são dirigidas a treinadores de ginástica, 
professores e a qualquer interessado. 

 

Mínimo: 12 participantes 

Máximo: 24 participantes 

mailto:eventos.ginastica@sporting.pt


 

 

CREDITAÇÃO -  
IPDJ 

A formação é creditada pelo IPDJ, I.P. para Treinadores de 
todas as áreas e níveis da Ginástica. 

 

Componente de formação: Geral (1 crédito). 

 

Código da ação: 54221711 

SABIA QUE… o Na Europa, em cada 45 segundos ocorre uma Paragem 
Cardíaca. 

o A morte poderia muitas vezes ser evitada se o Suporte 
Básico de Vida (SBV/DAE) fosse iniciado precocemente pela 
1ª testemunha. 

o O SBV/DAE consiste em 2 acções simples: compressões 
toracicas (para fazer o sangue circular) e ventilações 
(fornecer oxigénio aos pulmões). 

o O SBV/DAE pode prevenir lesões de órgãos vitais, tais como 
o cérebro e o coração. 

o Pretende-se que estas técnicas sejam executadas pelo 
maior número de cidadãos. 

o Treinadores desportivos têm responsabilidade acrescida 
porque são  responsáveis  por várias equipas de jovens 
sujeitos a eventuais acidentes. 

INFORMAÇÕES Objetivo Geral: dotar os formandos de conhecimentos no 
âmbito do Suporte Básico de Vida. 

 

Metodologia de Formação: Metodologia prática, voltada para a 
ação e geradora de experiência. A metodologia da formação é 
predominantemente participativa e assenta na realização de 
situações práticas, análise de situações concretas dos 
formandos, assim como na troca de experiências 

entre estes e o formador. Os métodos a utilizar serão o 
expositivo e participativo/ativo. 

 

Metodologias de Avaliação: Avaliação baseada em perguntas 
aos formandos e na participação e envolvimento destes na 
resolução dos problemas relativos aos trabalhos e exercícios 
práticos, com o intuito de avaliar a aquisição, compreensão e 
aplicação prática dos conteúdos, bem como o alcance 

dos objetivos específicos. 

 

Preparação online e manual através da plataforma digital Cosy 
do ERC. 

INSCRIÇÃO As inscrições serão consideradas válidas preenchendo o 
formulário no seguinte link:  
https://engym.wufoo.com/forms/z16n8r1o1xtw00q/ 
 
 Nota: O valor da inscrição não é reembolsável. 

https://engym.wufoo.com/forms/z16n8r1o1xtw00q/


 

 

TAXAS DE 
INSCRIÇÃO 

Inscrição até 17 de janeiro de 2020  
SBV/DAE: 65,00 €  
 
Inscrição até 31 de janeiro de 2020 
SBV/DAE: 80,00 €  
 

ACREDITAÇÃO A acreditação será feita no Multidesportivo, entre as 14h15 e 
14h45. 

INFORMAÇÃO 
BANCÁRIA 

Os pagamentos devem ser efetuados por transferência para a 
conta com os seguintes dados: 
 
Nome da Conta: Sporting Clube de Portugal 
Nome do Banco: Millennium BCP 
IBAN: PT50 0033 0000 0011 8046 7700 5 
SWIFT: BCOMPTPL 
 
Notas: 
- Todas as taxas relativas à transferência bancária são da 
responsabilidade do inscrito. 
- O comprovativo de pagamento deve ser anexado no 
formulário de inscrição (link a cima). 

POLÍTICA DE 
CANCELAMENTO 

Caso não existam pelo menos 12 pessoas inscritas, a formação 
pode ser cancelada. 

 



 

 

 
 


