Referencial de Atividades
Profissionais do Técnico
de Termalismo

ÍNDICE
INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 3
FINALIDADE DO REFERENCIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS ................................ 5
METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS 6
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E DAS TAREFAS PROFISSIONAIS .................................. 9
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS PROFISSIONAIS ............................................................. 11

R1_PT_RAP_PT
2

INTRODUÇÃO
O objetivo principal do projeto “Transfert de la certification européenne d’Agent de soin
thermal (projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2”, cofinanciado pela União
Europeia através do Programa Setorial Leonardo da Vinci, do Programa de Aprendizagem
ao Longo da Vida, foi o de responder à problemática da evolução das competências da
profissão de técnico de termalismo, com que se debatiam os profissionais do setor,
disponibilizando uma solução em termos de formação e qualificação profissional.
As atividades tradicionais do termalismo, criadas originariamente com um fim terapêutico,
foram perdendo relevo ao longo dos últimos anos em benefício do segmento de bemestar, sendo que, atualmente, os estabelecimentos termais dão maior enfoque
comunicacional à oferta dos serviços de bem-estar do que à oferta direcionada aos
cuidados terapêuticos. Esta alteração implica uma evolução dos comportamentos e
competências profissionais, sendo assim necessária uma adaptação às novas necessidades
e expetativas do mercado.
Neste contexto, os resultados inovadores do projeto THERM 134098 LLP 2007 BG LMP
foram transferidos para os dois países beneficiários - Portugal e Turquia -, permitindo, no
âmbito dos respetivos quadros nacionais de qualificações, criar, implementar e/ou adaptar
a qualificação de Técnico de Termalismo e respetiva oferta modular, com vista a colmatar
as necessidades identificadas pelos profissionais do setor do termalismo. Esta
transferência foi orientada por dois dos países que participaram no primeiro projeto
THERM - a Bulgária e a França -, sob o controlo de qualidade da Itália.
A qualificação é constituída por diversos referenciais construídos segundo a Abordagem
por Competências: o Referencial de Atividades Profissionais (RAP), o Referencial de
Qualificação (RQ), o Referencial de Saberes (RS) e as Unidades Certificativas ou Unidades
de Resultados de Aprendizagem. Estes referenciais podem ser implementados em todos os
países que pretendam acompanhar a política europeia de harmonização das qualificações.
O consórcio do projeto THERM_2 foi constituído por 12 parceiros com reconhecida
experiência nos setores da educação e da formação profissional, do turismo e do
termalismo - Escola Profissional de Espinho, Groupement d'Intérêt Public Formation et
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Insertion Professionnelles de l'Académie de Grenoble, Greta Savoie, South-West University
“Neofit Rilski”, Instituto Superior de Espinho, Caldas da Felgueira, Aqua Hotel, Süleyman
Şah Üniversitesi, Tuzla Termal Kaplıcaları, Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Università degli Studi dell’Aquila -, o que permitiu
atingir, com sucesso, os seguintes resultados nos países beneficiários da transferência:


R1: Dois referenciais de qualificação em linha com as regulamentações nacionais,
integrando ambos uma oferta de formação modular articulada com o Quadro Europeu
de Qualificações.



R2: Uma oferta de formação modular para técnicos de termalismo comum a ambos os
países beneficiários.



R3: Um programa de formação de formadores de técnicos de termalismo em cada
país beneficiário da transferência.



R4: A formação de nove formadores nos países beneficiários da transferência.



R5: A experimentação dos conteúdos das formações criadas (referencial de
qualificação,

formação

modular

e

formação

de

formadores),

através

da

implementação de uma ação de formação em cada país beneficiário para quinze
futuros profissionais da indústria do termalismo e bem-estar.


R6: Ferramentas de difusão das produções realizadas: sítio web, newsletters, cartazes,
folhetos e CD-ROM.
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FINALIDADE DO REFERENCIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS
O Referencial de Atividades Profissionais (RAP) define o campo de atuação do Técnico de
Termalismo. O RAP descreve as atividades e tarefas que o Técnico de Termalismo é
chamado a exercer na sua vida profissional. A experiência será necessária para que o
titular da qualificação domine o conjunto das competências, dada a complexidade das
situações profissionais.
As atividades descritas são as do emprego-tipo do Técnico de Termalismo, na medida em
que o RAP agrupa um conjunto de situações profissionais diversificadas - considerando a
tipologia de estabelecimentos existentes no contexto português-, mas suficientemente
próximas para poderem constituir uma identidade. O RAP baseia-se, assim, numa análise
das situações de trabalho. Mas também tem em conta as evoluções previsíveis das
atividades, tal como percecionadas pelos agentes do setor da saúde e do bem-estar.
O RAP é necessário para cumprir três funções principais:


Uma função de mediação entre os diferentes parceiros envolvidos na conceção, na
elaboração ou na adaptação da qualificação, visto que empregadores e organismos de
formação devem estar de acordo sobre os objetivos da qualificação.



Uma função instrumental no processo de desenvolvimento da qualificação, porquanto
os elementos emergentes da análise da atividade profissional constituem a base sobre
a qual é construído o referencial de qualificação. O RAP é utilizado pelos formadores
para melhor assimilar os objetivos profissionais da qualificação e conceber situações
de avaliação das competências. O RAP pode ainda ser necessário para se proceder à
análise de pedidos de reconhecimento e validação de competências adquiridas ao
longo da vida, quando disponível.



Uma função de informação sobre o objetivo profissional da qualificação para todos os
organismos e serviços de informação e orientação profissional.
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METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL DE ATIVIDADES
PROFISSIONAIS
O termo “referencial” é aplicado no campo da engenharia de formação para significar um
documento que contem referências, um documento ao qual se faz referência para
justificar esta ou aquela escolha. As referências que o RAP contem são relativas às
atividades profissionais de um “emprego-tipo”.
Um emprego é um conjunto de atividades e de tarefas profissionais que concorrem para o
mesmo objetivo profissional. Um mesmo emprego pode ter configurações diferentes
conforme a organização profissional que o criou ou a região onde se situe. Como existe
um substrato comum a esses empregos diferentes, estes podem ser agrupados numa
mesma família de empregos denominada “emprego-tipo”. Os empregos-tipo são, pois,
indiferenciados das organizações e das regiões. Os empregos referenciados no mercado
de trabalho no âmbito de repositórios de emprego são os empregos-tipo.
O RAP do Técnico de Termalismo que ora apresentamos foi construído a partir do
Referencial de Formação do Técnico/a de Termalismo, referenciado pelo código 729173,
publicado no Despacho n.º13456/2008, de 14 de maio, publicado no Diário da República,
2.ª Série, n.º93, que aprova a versão inicial do Catálogo Nacional de Qualificações, e que
foi objeto da primeira atualização em 29 de março de 2013, assim como do RAP Europeu
do Técnico de Termalismo, desenvolvido no âmbito do projeto THERM 134098 LLP 2007
BG LMP.
Ora, o processo de construção de um emprego-tipo depara-se sempre com estas
dificuldades:


Como apagar as especificidades dos empregos particulares e construir uma abstração
- o emprego-tipo - sem distorcer a realidade?



Como antecipar as evoluções futuras que não sejam meras ilusões?
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Relativamente à primeira questão, a equipa do projeto adotou o princípio de não explicitar
as atividades e as tarefas do Técnico/a de Termalismo fazendo referência a procedimentos
de cuidados particulares, a produtos terapêuticos particulares e a organizações de
trabalho particulares. Quando se trata de identificar as competências necessárias, este
princípio apresenta a vantagem de permitir formular as competências de um modo
transversal. Acresce que as equipas pedagógicas das formações conducentes à obtenção
da qualificação de Técnico de Termalismo terão que recontextualizar as competências em
função dos procedimentos particulares que os formandos sejam chamados a utilizar. O
processo de descontextualização e recontextualização de competências é, aliás, um dos
fundamentos pedagógicos da formação profissional.
Quanto à segunda questão, a equipa do projeto adotou a seguinte perspetiva. Considerouse

que,

com

o

desenvolvimento

da

mundialização

do

turismo

termal

e,

consequentemente, o surgimento de uma "padronização" progressiva dos serviços
prestados aos clientes, tanto internacionais como nacionais, o desenvolvimento das
expectativas dos clientes em termos de bem-estar é uma realidade inegável. Deste modo,
as perspetivas de evolução do emprego do Técnico de Termalismo estão já presentes nas
atividades profissionais de muitos técnicos de termalismo e em muitos estabelecimentos
de saúde e bem-estar. Daí que estejam igualmente presentes nos referenciais atuais,
como é o caso do Referencial de Formação do Técnico/a de Termalismo em vigor em
Portugal.
A definição de RAP utilizada no âmbito do projeto é, assim, a seguinte: o conjunto
coerente de tarefas que um profissional é chamado a realizar com um objetivo comum.
Neste sentido, e numa análise em árvore do emprego, as atividades são parte de um todo
- o emprego -, e a tarefa é também parte de um todo - a atividade. Foi este modelo que
foi acolhido pela equipa do projeto para proceder à análise do emprego-tipo do Técnico de
Termalismo em Portugal, tendo sido adotadas as seguintes premissas:


Os três níveis de análise que conduziram à construção do RAP foram as atividades
decompostas em tarefas, e as tarefas decompostas em operações.



O nível da tarefa é aquele que foi utilizado para obter as competências, o que significa
que, por outras palavras, as competências foram extraídas das tarefas. Por
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conseguinte, estas foram expressas de modo a destacar a "habilidade" do indivíduo
que as realiza. Cada tarefa foi dividida em operações, sendo que foram definidas as
condições de realização da tarefa, o grau de autonomia na execução, assim como os
resultados esperados. As tarefas foram usadas para identificar todo o know-how
profissional necessário ao exercício da profissão. Os saberes constituíram a matériaprima a partir da qual foi construído o Referencial de Saberes.


O número de atividades é “empírico”, tendo sido adotadas 5 atividades por
correspondência com as atividades descritas no perfil profissional de Técnico/a de
Termalismo em vigor em Portugal. Este número oferece uma série de competências
que é, geralmente, na ordem de vinte. Em concreto, formularam-se 23 competências.
O aumento desse número levaria à utilização de uma malha mais fina e, assim, a
competência poderia ser reduzida a um mero conhecimento. A aceção do conceito de
competência utilizada neste projeto é a de competência enquanto “capacidade de um
indivíduo de mobilizar recursos, incluindo o conhecimento conceitual, metodológico e
prático". Ou seja, a capacidade de aplicar o conhecimento e utilizar os recursos
adquiridos para concluir tarefas e solucionar problemas, podendo ser cognitiva,
através da utilização do pensamento lógico, intuitivo e criativo, e prática, implicando
destreza manual e o recurso a métodos, materiais, ferramentas e instrumentos. Assim
sendo, a tarefa deve ser suficientemente "rica" para que possam ser extraídos os
diferentes conhecimentos teóricos, metodológicos, práticos e relacionais. Esta questão
será desenvolvida na metodologia de construção do referencial de qualificação.

Para a formalização do RAP do Técnico de Termalismo adaptaram-se ao contexto
português as grelhas concebidas e utilizadas no âmbito do projeto THERM. Assim, este
RAP encontra-se organizado em duas grelhas: uma grelha com a lista das atividades e das
tarefas, e uma grelha, estruturada por tarefa, com a descrição pormenorizada de cada
tarefa, incluindo operações, condições de realização, resultados esperados e autonomia.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E DAS TAREFAS PROFISSIONAIS
LISTA DAS ATIVIDADES E DAS TAREFAS
A1

Preparar

e

A1.T1

programar o serviço
relativo

aos

Consultar e interpretar as prescrições médicas
dos aquistas.

A1.T2

Programar e garantir a execução das técnicas

cuidados a prestar,

termais prescritas, utilizando os meios técnicos e

de acordo com as

equipamentos adequados.

prescrições médicas.
A2

Proceder, de acordo

A2.T1

Receber e encaminhar o aquista para a técnica

com as prescrições

termal, indicando-lhe o equipamento a utilizar e

médicas e sob o

auxiliando-o nos procedimentos.

enquadramento dos A2. T2 Regular o tempo, a pressão e a temperatura da
Técnicos Superiores

água atendendo à técnica termal a efetuar e à

de

prescrição para cada aquista.

Saúde,

a

tratamentos
termais,

A2.T3

utilizando

Operar os equipamentos e aplicar as técnicas
termais respetivas, respeitando a prescrição

diferentes técnicas.

médica.
A2.T4

Vigiar

o

aquista

nas

técnicas

termais,

assegurando o seu bem-estar.
A2.T5

Providenciar pelo equilíbrio da temperatura
corporal

do

aquista,

na

sequência

dos

tratamentos efetuados, aconselhando o seu
arrefecimento durante um determinado período.
A3

Assegurar

a

A3.T1

conservação,

específicos a cada técnica termal.

manutenção

e

higienização

de

equipamentos

Manusear equipamentos, utensílios e materiais

e

A3.T2

Zelar pelo cumprimento das regras de utilização
e

funcionamento

instalações termais.
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dos

equipamentos

e

instalações termais.

A3.T3

Zelar

pelo

cumprimento

das

regras

de

higienização dos equipamentos e instalações
termais.
A4

Efetuar
das

o

registo

A4.T1

atividades

realizadas

e

de

Efetuar o registo das atividades realizadas pelo
aquista.

A4.T2

eventuais

Registar eventuais ocorrências observadas pelo
técnico e/ou referenciadas pelo aquista.

ocorrências
observadas

ou

referenciadas

pelo

aquista.
A5

Prestar os primeiros
socorros

e

os

A5.T1

Identificar a situação e atuar em conformidade
com as normas de primeiros socorros.

cuidados básicos de
saúde e bem-estar.
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS PROFISSIONAIS
Atividade profissional A1: Preparar e programar o serviço relativo aos cuidados
a prestar, de acordo com as prescrições médicas.
Tarefa A1.T1: Consultar e interpretar as prescrições médicas dos aquistas.
Descrição da tarefa:
Ler

e

interpretar

prescrições

Condições de realização:

Resultados esperados:

as Procedimentos de qualidade Interpretação

médicas e

segurança

efetuadas pelo corpo clínico documentação:

- prescrição
riscos

saúde.

hierarquia.
e

aplicar

da

médica,

prescrição identificando os potenciais

e/ou técnicos superiores de médica.

Interpretar

correta

a

terminologia técnica.

Autonomia: Total.
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e

reportando-os

à

Atividade profissional A1: Preparar e programar o serviço relativo aos cuidados
a prestar, de acordo com as prescrições médicas.
Tarefa A1.T2: Programar e garantir a execução das técnicas termais prescritas,
utilizando os meios técnicos e equipamentos adequados.
Descrição da tarefa:
Definir

e

organizar

atividades,

Condições de realização:

as Procedimentos de qualidade Informação ao aquista do

métodos, e

técnicas

e

associados

ao

processo
indicado.

Resultados esperados:

segurança

- seu plano de tratamentos

recursos documentação: planeamento diário.
tipo

de das

técnicas

termais Verificação da existência das
terapêutico individuais; instrução de condições necessárias à
trabalho; regras de conduta realização das técnicas, do

Preparar as condições de profissional.

prestador do serviço e do

utilização dos equipamentos,

aquista

utensílios

espaços,

materiais

respeitando as normas de

higiene),

limpeza

eventuais falhas.

e
e

higienização,

assim como os cuidados de
higiene pessoal e ambiental.
Autonomia: Total.
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(equipamentos,
necessários

e

colmatando

Atividade profissional A2: Proceder, de acordo com as prescrições médicas e
sob o enquadramento dos Técnicos Superiores de Saúde, a tratamentos
termais, utilizando diferentes técnicas.
Tarefa A2.T1: Receber e encaminhar o aquista para a técnica termal, indicandolhe o equipamento a utilizar e auxiliando-o nos procedimentos.
Descrição da tarefa:
Avaliar,

encaminhar

acompanhar

o

prestando-lhe

o

segurança

auxílio documentação:

atendendo

tipo

tratamento

Resultados esperados:

e Procedimentos de qualidade Receção e encaminhamento

aquista, e

necessário,
de

Condições de realização:

ao médica;

- do aquista para o local de

prescrição realização

planeamento

das adequando

Informação

características da sua faixa

procedimento

etária.

cada técnica.
os

a

técnica,
postura

e

e técnicas termais individuais; linguagem.

adaptando o contacto às instrução de trabalho.

Aplicar

da

procedimentos

Respeito

do
relativo

a

pelos

relativos à preparação do

procedimentos de higiene e

aquista para os tratamentos.

segurança.
Posicionamento correto do
aquista, assegurando o seu
conforto.

Autonomia: Total.
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Atividade profissional A2: Proceder, de acordo com as prescrições médicas e
sob o enquadramento dos Técnicos Superiores de Saúde, a tratamentos
termais, utilizando diferentes técnicas.
Tarefa A2.T2: Regular o tempo, a pressão e a temperatura da água atendendo à
técnica termal a efetuar e à prescrição para cada aquista.
Descrição da tarefa:
Utilizar

as

técnicas

Condições de realização:

de Procedimentos de qualidade Verificação

regulação da água mineral e

segurança

natural e de preparação das documentação:
técnicas termais.

Resultados esperados:
das

condições

- corretas de realização da
fichas técnica,

alertando

a

técnicas dos equipamentos; manutenção em caso de não
instrumentos

e conformidade.

equipamentos de controlo
(manómetro,

termómetro,

termostato,

cronómetro,

sondas).

Autonomia: Total.
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Atividade profissional A2: Proceder, de acordo com as prescrições médicas e
sob o enquadramento dos Técnicos Superiores de Saúde, a tratamentos
termais, utilizando diferentes técnicas.
Tarefa A2.T3: Operar os equipamentos e aplicar as técnicas termais respetivas,
respeitando a prescrição médica.
Descrição da tarefa:
Aplicar

e

orientar

Condições de realização:

Resultados esperados:

a Procedimentos de qualidade Cumprimento

realização das técnicas de e

segurança

ORL (Otorrinolaringologia e documentação:
Pneumonologia).

e

da

prescrição prescrição médica.

de Cumprimento
dos
Aplicar as técnicas de trabalho de cada técnica procedimentos de higiene e
balneoterapia
(imersão, termal; fichas técnicas dos segurança,
alertando
a
equipamentos.
duche, vapor).
manutenção em caso de não
Aplicar

as

as

instrução

técnicas

de Equipamentos e materiais conformidade.
específicos a cada técnica.

técnicas

de

talassoterapia.
Aplicar

médica;

- procedimentos

dos

hidrocinesioterapia.
Aplicar

as

técnicas

de

técnicas

de

eletroterapia.
Aplicar

as

massagem manual.
Aplicar as técnicas de lamas.

Autonomia: Total.
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Atividade profissional A2: Proceder, de acordo com as prescrições médicas e
sob o enquadramento dos Técnicos Superiores de Saúde, a tratamentos
termais, utilizando diferentes técnicas.
Tarefa A2.T4: Vigiar o aquista nas técnicas termais, assegurando o seu bemestar.
Descrição da tarefa:

Condições de realização:

Resultados esperados:

Identificar as necessidades e Procedimentos de qualidade Acompanhamento
expectativas

dos

aquistas e

segurança

em relação aos processos documentação:
terapêuticos prescritos.

- aquista,

do

identificando

prescrição possíveis alterações no bem-

médica; fichas técnicas dos estar do aquista.

Detetar sinais ou situações equipamentos.

Identificação

anómalas

não

conformidades,

reação dos aquistas perante

alertando,

em

os tratamentos prescritos.

necessidade, a manutenção.

respeitantes

à

Autonomia: Total.
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de

possíveis
caso

de

Atividade profissional A2: Proceder, de acordo com as prescrições médicas e
sob o enquadramento dos Técnicos Superiores de Saúde, a tratamentos
termais, utilizando diferentes técnicas.
Tarefa A2.T5: Providenciar pelo equilíbrio da temperatura corporal do aquista,
na sequência dos tratamentos efetuados, aconselhando o seu arrefecimento
durante um determinado período.
Descrição da tarefa:

Condições de realização:

Resultados esperados:

Promover a satisfação das Procedimentos de qualidade Acompanhamento
necessidades dos aquistas e e
zelar pelo seu bem-estar.

segurança

documentação:
médica;

e

- encaminhamento do aquista

prescrição para a zona de repouso,

planeamento

das informando-o

técnicas termais individuais.
Autonomia: Total.
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necessidade do mesmo.

da

Atividade profissional A3: Assegurar a conservação, manutenção e higienização
de equipamentos e instalações termais.
Tarefa A3.T1: Manusear equipamentos, utensílios e materiais específicos a cada
técnica termal.
Descrição da tarefa:
Utilizar

os

utensílios
adstritos

Condições de realização:

Resultados esperados:

equipamentos, Procedimentos de qualidade Utilização dos equipamentos
e

a

materiais e

cada

segurança

técnica documentação:

- e

materiais

prescrição assegurando

adequados,
o

seu

bom

termal, tendo em conta a médica; fichas técnicas dos estado.
prescrição

e

regras

de equipamentos.

utilização.

Identificação

de

possíveis

não

conformidades,

alertando,

em

caso

de

necessidade, a manutenção.
Autonomia: Total.
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Atividade profissional A3: Assegurar a conservação, manutenção e higienização
de equipamentos e instalações termais.
Tarefa A3.T2: Zelar pelo cumprimento das regras de utilização e funcionamento
dos equipamentos e instalações termais.
Descrição da tarefa:

Condições de realização:

Resultados esperados:

Transmitir instruções sobre Procedimentos de qualidade Transmissão da informação
a

correta

utilização

dos e

segurança

equipamentos e instalações documentação:
termais.

- relativa à correta utilização

prescrição dos

equipamentos

e

médica; fichas técnicas dos materiais.
equipamentos.

Recolha

e

registo

das

observações efetuadas pelos
aquistas

relativamente

funcionamento
equipamentos.
Autonomia: Total.
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ao
dos

Atividade profissional A3: Assegurar a conservação, manutenção e higienização
de equipamentos e instalações termais.
Tarefa A3.T3: Zelar pelo cumprimento das regras de higienização dos
equipamentos e instalações termais.
Descrição da tarefa:

Condições de realização:

Resultados esperados:

Aplicar os procedimentos de Procedimentos de qualidade Cumprimento das regras de
higienização

dos e

segurança

equipamentos e instalações documentação:
termais.

- preparação
fichas acondicionamento

e
dos

técnicas de preparação dos produtos de higiene.
produtos

de

higiene; Utilização
dos
produtos
procedimentos de higiene e adequados a cada situação.
segurança.
Cumprimento
dos
procedimentos de higiene e
segurança.

Autonomia: Total.
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Atividade profissional A4: Efetuar o registo das atividades realizadas e de
eventuais ocorrências observadas ou referenciadas pelo aquista.
Tarefa A4.T1: Efetuar o registo das atividades realizadas pelo aquista.
Descrição da tarefa:

Condições de realização:

Resultados esperados:

Registar os dados referentes Procedimentos de qualidade Registo
aos tratamentos efetuados, e
com

vista

tratamento

ao
pelos

segurança

posterior documentação:

ficha

serviços registo.

competentes.

Autonomia: Total.
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- verificada.
de

da

situação

Atividade profissional A4: Efetuar o registo das atividades realizadas e de
eventuais ocorrências observadas ou referenciadas pelo aquista.
Tarefa A4.T2: Registar eventuais ocorrências observadas pelo técnico e/ou
referenciadas pelo aquista.
Descrição da tarefa:

Condições de realização:

Resultados esperados:

Utilizar suportes de registo, Procedimentos de qualidade Registo
anotando as atividades e e

segurança

ocorrências observadas ou documentação:

ficha

referenciadas pelo aquista, registo.

das

ocorrências

- verificadas pelo técnico.
de Registo

das

ocorrências

referenciadas pelo aquista.

assim como a sua evolução

Interpelação

terapêutica.

ao

relativamente
necessidades

aquista

às
e

suas
evolução

terapêutica, assegurando o
seguimento da informação
para decisão superior.

Autonomia: Total.
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Atividade profissional A5: Prestar os primeiros socorros e os cuidados básicos
de saúde e bem-estar.
Tarefa A5.T1: Identificar a situação e atuar em conformidade com as normas de
primeiros socorros.
Descrição da tarefa:

Condições de realização:

Resultados esperados:

Aplicar os procedimentos e Procedimentos de qualidade Colocação do aquista em
as

técnicas

socorros

de

primeiros e

segurança

- segurança, assegurando a

em situação de documentação: Manual de prestação

acidente.

Primeiros

dos

primeiros

Socorros; socorros até à chegada do

procedimento em caso de pessoal médico.
acidente; ficha de registo de Acompanhamento
ocorrência.
processo,
registando
situação.

Autonomia: Total.
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do
a

