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Este trimestre ficou marcado pelo trabalho desenvolvido nos bastidores. Contra todas as adversidades e 

obstáculos o Centro de Formação e Treino mostrou-se através de sensibilizações e projetos e também por 

protocolos e parcerias. 

Neste Boletim apresentar-se-á o que foi feito ao longo do trimestre, embora não tenha sido o idealizado/previsto 

no 1º trimestre, existiu a compensação através de renegociações e de trabalhos/projetos não previstos.

Editorial
Desenvolvendo um projeto 

É com grande satisfação que me dirijo a todos a quem interesse o projeto educativo em curso na 

AHBVPD e que está a cargo do CFT - Centro de Formação e Treino. Sob a direção da Dr.ª Maria do Carmo 

Costa, um exemplo da qualidade crescente do nosso Corpo de Bombeiros, o CFT tem tomado um rumo de 

desenvolvimento que começa a dar os seus frutos, dentro e fora dos limites clássicos de ação que 

caracterizam as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários portuguesas. 

Em 10 tópicos, apresentam-se as principais ações do último trimestre, sendo de destacar, entre as 

iniciativas que se seguirão, a implementação do CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres, uma 

valência só possível com o apoio do Governo Regional dos Açores, expresso na abertura demonstrada pela 

Dr.ª Isabel Fonseca, do Instituto de Segurança Social, nas reuniões que teve connosco. Destacam-se ainda 

as ações de cidadania e a clara aposta na diversificação, tanto dentro como fora das instalações da 

AHBVPD, espelhadas em vários protocolos de cooperação. De entre estes, salienta-se o que foi firmado 

entre o CFT e a Escola Nacional de Bombeiros, entidade altamente credenciada da Liga dos Bombeiros 

Portugueses. 

A todos os que participam e colaboram neste aliciante projeto, a Direção da AHBVPD agradece e deseja 

bom trabalho.

Prof. Dr. Vasco Garcia
Presidente da Direção da AHBVPD

Cursos Ministrados

Data Curso Entidade Formadores

14 de abril Formação Prática Norma Açores Eng.º Paulo Medeiros

20 de junho Formação Prática Norma Açores Eng.º Pacheco Vieira

Este trimestre temos a integração de dois novos formadores e a contratação da Administrativa Paula Gomes, ao 

abrigo do Programa Integra, que até então desempenhava funções em regime voluntário.

Previsão de cursos do próximo trimestre

Para o público em geral iremos divulgar/promover três cursos: Dois cursos  e um SBV - Suporte Básico de Vida

curso . MEP - Manuseamento de Extintores Portáteis

A realização destes cursos dependerá do número confirmado de pré-inscrições. Também foram estabelecidos 

contactos com vista à realização de formações previstas para o final do terceiro trimestre.



Visitas de Estudo

Foram realizadas pela nossa Coordenadora três visitas de estudo: Jardim de Infância “O Pardal”, o ATL da Fajã de 

Cima e a EB1/JI do Cabouco da Lagoa. Estas visitas foram apoiadas por vários elementos, nomeadamente pelo 

Bombeiro de 3ª Classe Roberto Júnior, pelos Estagiários Yordan Martinez e Marina Cordeiro, contando ainda com 

o imprescindível apoio dos Oficiais de Serviço e dos Quarteleiros.

O CFT e a Educação

A Gestora e Coordenadora do CFT elaborou e desenvolveu o projeto de cidadania, entre a segunda quinzena do 

mês de abril e a primeira quinzena de maio, intitulado “Assistir o Outro”  no qual fez abordagem à importância da 

formação em Primeiros Socorros. 

O referido projeto foi dinamizado na EBI2/3 de Ponta Garça a uma turma PROJIF do 9.º ano de escolaridade, 

tendo sido lecionadas 14 aulas.

Dinamizou também uma aula de DPS - Desenvolvimento Pessoal e Social a uma turma, do 8.º ano de 

escolaridade, na Escola Secundária Antero de Quental, onde referiu a importância da missão do Bombeiro na 

comunidade.



Sensibilizações

No dia 07 de abril foi realizada uma sensibilização de Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida pelo 

Formador João Amaral no Centro de Bem-Estar de São José.

No dia 08 de abril, na acção “Semana da Saúde” desenvolvida pela IPSS Casa do Povo da Fajã de Baixo, a 

Formadora Isabel Melo realizou uma sensibilização de Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida.

No dia 14 de maio o Formador Tiago Ferreira realizou uma sensibilização de Primeiros Socorros e Suporte 

Básico de Vida no evento “Uma Aventura em Rede”, iniciativa da Norte Crescente.

Reuniões

Foi realizada a primeira reunião trimestral do ano 2015 da Equipa do Centro de Formação e Treino que contou 

com a presença do Comandante Armando Amaral.

A Gestora e Coordenadora do CFT durante os meses de maio e junho reuniu com o Presidente da Direção, Prof. 

Dr. Vasco Garcia, a Dra. Isabel Fonseca da Segurança Social, com a Prof.ª Tamar Lopes e a administrativa Paula 

Gomes para dar seguimento ao projeto para a criação de um CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres.

Foram realizadas também reuniões entre a Gestora e Coordenadora do CFT e diferentes entidades para 

negociação e renegociação de formações.

Foram estabelecidos vários telefónicos com a AEQP - Agência de Emprego e Qualificação Profissional com vista 

à contratação da actual funcionária administrativa do CFT que desempenhava funções em regime voluntário em 

part-time.

Formação académica

A Gestora e Coordenadora Pedagógica do CFT não frequentou o curso PEPP – Pediatric Education for 

Prehospital Profissionals por motivos de saúde que implicaram tratamento. O mesmo será realizado numa 

próxima edição.

Protocolos e parcerias

Foi formalizada a assinatura de protocolo entre a Escola Nacional de Bombeiros e o CFT para ministração de 

cursos certificados pela ENB pelos nossos Formadores.

Também foi estabelecida uma parceria para ministrar cursos de formação em contexto escolar.



Aquisição de materiais

Foram adquiridos no mês de junho dois manequins (um adulto e um bebé) completos da marca AMBU.

Projetos a desenvolver/implementar no próximo trimestre

Ÿ Formações em protocolo/parceria com o CFT da Escola Nacional de Bombeiros;

Ÿ Inscrições para formações na plataforma Moodle já implementada na gestão do CFT;

Ÿ Inventariação de contactos empresas/particulares;

Ÿ Iniciação do projeto do CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres;

Ÿ Realização do curso ITLS – International Trama Life Support pelo Formador Bruno Brum, através da 

parceria do Centro de Formação e Treino com a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 

Universitário, CRL.

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada

Centro de Formação e Treino
Rua de São Gonçalo, 230
9500-344 Ponta Delgada
Tel. 296 301 314 / 912 243 34 
formacao@bvpd.pt
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Próxima edição do Boletim Informativo: Outubro de 2015

OFERTA FORMATIVA PARA 2015

Formação nas áreas de Socorrismo, Segurança e Prevenção e Combate a Incêndios.

TPS - Técnica de Primeiros Socorros

TEPS - Técnicas Elementares de Primeiros Socorros

SBV - Suporte Básico de Vida Adulto e Pediátrico

SBV - Suporte Básico de Vida 

PCI - Prevenção e Combate a Incêndios

MEPBIA - Manuseamento de Extintores Portáteis e Bocas-de-Incêndio Armadas

MEP - Manuseamento de Extintores Portáteis 

Gestão de Emergência / Planos de Emergência

Fundamentos de Segurança e Higiene no Trabalho

Condições especiais para Sócios e Grupos
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