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  Curso de Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT) 

 

Objetivos gerais 
Habilitar os formandos com conhecimentos, teóricos e práticos, que lhes permitam exercer a atividade de Tripulante de 
Ambulância de Transporte, de acordo com a Portaria n.º 1147/2001, de 28 de setembro (Regulamento do Transporte de Doentes), 
com as alterações introduzidas pelas Portarias n.ºs 1301-A/2002 de 28 de setembro e 402/2007 de 10 de abril. 
 

Destinatários 
Tripulantes de Ambulância de Transporte; Particulares. 
 

Pré-requisitos 
Escolaridade obrigatória. 
 

Formandos por ação 
Mínimo de seis (6) e máximo de doze (12) formandos por ação. 
 

Modalidade de formação 
Formação certificada não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações – outra formação profissional. 
 

Forma de organização da formação 
Regime presencial; São critérios de exclusão/reprovação faltar um número de horas superior a 10% do total das sessões teóricas ou 
faltar às sessões práticas e de avaliação.  
 

Locais de realização 
Nas instalações da Escola Nacional de Bombeiros, em Sintra. 
 

Data e horário de realização 
Data indicada na Ficha de Inscrição. 
Horário laboral, das 09h00 às 17h00. 
 

Conteúdos programáticos e carga horária 

Conteúdos programáticos 
Carga horária 

CT PS PCT Total 

Organização do socorro 2h00   2h00 

Avaliação da vítima 2h00 1h00  3h00 

Reanimação 2h00 6h00  8h00 

Hipovolemia 1h00   1h00 

Oxigenoterapia 1h00   1h00 

Traumatologia 4h00 2h00  6h00 

Parto 1h00   1h00 

Práticas simuladas para execução das diferentes técnicas  10h00  10h00 

Avaliação 1h00 2h00  3h00 

CT: científico-tecnológico (teórica); PS: prática simulada; PCT: prática em contexto de trabalho. 14h00 21h00 - - - 35h00 
 

Metodologias de formação 
Método expositivo, centrado na transmissão oral dos conteúdos. 
Método demonstrativo, centrado na explicação e demonstração de tarefas seguida da realização de exercícios práticos. 
 

Critérios e metodologias de avaliação 
Avaliação formativa, realizada ao longo da ação e em todas as situações de aprendizagem. 
Avaliação sumativa, realizada no final da ação através da aplicação de uma prova de escolha múltipla. 
 

Recursos pedagógicos 
A disponibilizar pela ENB: 
 Manequim adulto para prática de SBV; 
 Manequim pediátrico para prática de SBV; 
 Será entregue, a cada formando, um manual de Tripulante de Ambulância de Transporte e uma máscara de reanimação 

cardiorrespiratória. 
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Espaços e equipamentos 
A disponibilizar pela ENB: 
 Insuflador adulto; 
 Esfignomanómetro aneroide; 
 1 colar adulto regulável ou conjunto de tipo “Neck Lock” no mínimo com os seguintes tamanhos: pequeno, médio, largo; 
 1 conjunto de talas de madeira almofadadas; 
 1 maca estabilizadora de vácuo; 
 1 maca estabilizadora ortopédica (Pluma / Scoop); 
 1 colete de extração; 
 1 plano duro com imobilizadores de cabeça e cintos de fixação; 
 1 estetoscópio; 
 Material de oxigenoterapia; 
 Aspirador de secreções e respetiva sonda; 
 Manta isotérmica. 
 

Os formandos devem ser portadores de: 
Vestuário e calçado confortável; Cópia do documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, Passaporte e/ou 
Título de Residência); Foto tipo passe (foto original). 
 

Recursos humanos 
Em cumprimento do estipulado pelo INEM, nas sessões práticas é respeitada a relação máxima formador/formando de 1/6. Assim, 
às ações com seis formandos será imputado um formador; às ações com 7 a 12 formandos serão imputados dois formadores. 
 

Certificação 
Concluída a ação, com aproveitamento, são emitidos os respetivos certificados e cartões de TAT válidos durante três anos (cartões 
de TAT emitidos pelo INEM). 
Certificados emitidos via Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), conforme Portaria 474/2010 de 8 
de julho. 
 

Preços 
Preço por inscrição individual - simples 250,00€ 

Preço por inscrição individual - com almoços incluídos 275,00€ 

Preço por inscrição individual - com alojamento (cinco noites), pequenos-almoços e almoços incluídos 350,00€ 

Preço por inscrição individual - com alojamento (cinco noites), pequenos-almoços, almoços e jantares incluídos 370,00€ 
 

Preços isentos de IVA de acordo com o n.º 14 do Art.º 9 do CIVA. 
 

Inscrições 
Preencher Ficha de Inscrição e enviar para: formacao.empresas@enb.pt 
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