CURSO DE
NADADOR SALVADOR

CURSO DE NADADOR SALVADOR
Objetivos gerais
No final da formação, o formando deverá estar apto a:
• Reconhecer os princípios da Atividade de Nadador Salvador
• Utilizar os meios de salvamento no resgate aquático
• Socorrer banhistas em situação de perigo
• Socorrer banhistas em caso de acidente ou situações de
emergência
• Demonstrar as capacidades físicas de salvamento

Curso reconhecido pelo Instituto de Socorros
a Náufragos nº002/C/2014 de 08MAI14

Destinatários
São destinatários deste curso indivíduos que pretendem adquirir
conhecimentos para o exercício da atividade de Nadador-Salvador.
Requisitos:
• Ter idade mínima de 18 anos, à data de início do curso.
• Possuir habilitações académicas mínimas correspondentes
à escolaridade obrigatória.
• Possuir robustez física e o perfil psíquico para o exercício da
atividade de Nadador-Salvador.

Certificação
A frequência com aproveitamento confere ao formando um
diploma comprovativo de aprovação no curso de Nadador-Salvador emitido pela Escola de Autoridade Marítima, conforme previsto na portaria 1531/2008 de 29 de Dezembro, que o habilita a
desempenhar as funções de nadador-Salvador.

Módulos

Designação

1

Enquadramento legal da Atividade

2

Técnicas de salvamento no meio aquático

3

Avaliação das condições do Meio Ambiente

4

Principios básicos dos primeiros socorros

5

Suporte básico de vida

6

Técnicas de natação

7

Oxigenoterapia aplicada no afogamento

8

Técnicas de vigilância e resgaste em piscina

9

Técnicas de utilização de meios de salvamento

contatos: Michael Santos
tel: +351 916384418
formacao@4emes.com
m.santos@4emes.com

O turismo balnear é um dos importantes setores de dinamização
da economia, considerando o número de
visitantes das praias portuguesas e o impacto
económico que representa para o país.
Portugal aposta forte numa segurança balnear
que permita desfrutar da qualidade das nossas praias sempre com elevados índices de segurança.

CURSO DE NADADOR
SALVADOR
A 4EMES é uma entidade formadora certificada
pela DGERT desde 2000 dispondo de uma vasta
oferta formativa em diversas áreas, de onde se
destaca a da Proteção Civil.
No seguimento da estratégia definida, a 4EMES
obteve recentemente a certificação do Instituto
de Socorros a Náufragos de entidade formadora
para os cursos de Nadador Salvador.

Segundo dados do Instituto de Socorros a
Náufragos, as praias Portuguesas necessitam
anualmente de cerca de 4.000 Nadadores Salvadores, para garantir os parâmetros de segurança e possibilitar a operacionalidade do
sistema de salvamento balnear em Portugal.
Neste sentido, os cursos de Nadadores Salvadores visam assim aumentar o número de indivíduos certificados nesta área de atividade,
garantindo uma maior disponibilidade de recursos, com vista a alimentar as necessidades
existentes e desta forma ultrapassar as recorrentes dificuldades de recursos humanos para
garantir os níveis mínimos de segurança nas
praias no período da época balnear.

FORMAÇÃO
A formação dos nadadores salvadores é um dos
pilares para sustentar a segurança balnear e
possibilitar uma vigilância eficaz da maior extensão de costa possível.
Com a publicação da Lei nº68/2014 de 29 de
Agosto, a obrigatoriedade de Nadadores Salvadores foi estendida às piscinas de uso público.
A 4EMES encontra-se disponível para ministrar
formação nesta área em qualquer parte do Território Nacional, dispondo de uma equipa de formadores qualificados e com vasta experiência
formativa.

