Formação APKite
Primeiros Socorros

APKite continua plano de Formação sob o tema Primeiros Socorros, com acção
agendada para Janeiro _
Depois da realização da primeira Formação APKite em 2008, vamos dar continuidade a esta
área de actuação da Associação, e anunciamos no arranque do novo ano mais uma acção de
formação.
Assim, aqui ficam as informações sobre a mesma e o convite à participação.
Visto esta Formação ser sobre um tema que consideramos fundamental para todos os
cidadãos, especialmente praticantes de desportos como as diferentes vertentes do Kite que
representamos, vamos abrir a formação também a não-sócios (sendo os lugares disponíveis
preenchidos em 1º lugar pelos sócios da APKite e de seguida pelos não sócios).
Todos os formandos receberão material informativo e Certificado de Formação válido em
futuros critérios de avaliação de Instrutores certificados na FPKite-APD.

Formação Primeiros Socorros
Data_ 17 de Janeiro 2009
Local_ Federação Portuguesa de Voo Livre
Morada_ Avenida Cidade de Lourenço Marques, Módulo 2 Praceta B, 1800-093
Coordenadas: 38.7647,-9.120031
Mapa de acesso_
http://maps.google.com/maps?f=d&saddr=Rua+segunda+circular&daddr=38.7647,9.120031&hl=en&geocode=%3BFZyATwId4dZ0_w&mra=ls&sll=38.764712,9.119993&sspn=0.00197,0.003723&ie=UTF8&t=h&z=14
Atenção: colocando a morada no google maps vai parar a outro local que não a Federação de
Voo Livre. Este mapa e coordenadas estão certas.
Temas a abordar_
Comunicações de emergência
Sistema integrado de emergência médica
Exame da vítima
Reanimação (suporte básico de vida)
Hemorragias
Traumatismo craneo-cefálico e da coluna
Ortotraumatologia
Afogamentos
Duração_ 7 horas – 10h00 às 19h00 com intervalo de 1h30 para almoço

www.apkite.pt

Lotação máxima por dia_ 18 pessoas
Formador_ António José Moreira Figueiredo
- Profissional dos Bombeiros de Torres Vedras, como chefe do grupo de 1ª intervenção
- Formador da Escola Nacional de Bombeiros de Tripulante de Ambulância e de Técnicas de
Socorrismo
- Técnico de Ambulância do INEM

Custo_ 10eur para Sócios e 30eur para não sócios (exclui almoço)
Inscrições_ mail para info@apkite.pt com o seu nome completo, nº de sócio, contacto
telefónico e comprovativo da transferência para o NIB da APKite: 0010 0000 3200 2860001 78
Nota1: Caso haja mais interessados poderá realizar-se nova Formação no dia seguinte
Nota2: A Formação poderá realizar-se no Algarve e/ou no Porto caso existam no mínimo 12 inscrições
(sócios) ou mais (sócios ou não sócios).

Mais informações através de info@apkite.pt.
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