Advanced Police Tactics Course
US Police Academy – Tulsa, Oklahoma (USA)
Este é um curso de formação avançada para o oficial de patrulha que analisa os riscos
de trabalhar na rua, oferecendo técnicas para que a sua utilização seja mais eficaz no
trabalho e conseguir liderar confrontos com criminosos. Os curso comentários tenta
rever os principais requisitos para o sucesso das acções de policiamento e sobrevivência
nas ruas: táticas e técnicas usadas para combater as mais comuns confrontações (rua,
veículos e edifícios), assim como, o emprego de armas táticas. O resultado final desta
formação é a transmissão de ensinamentos capazes de traduzir em maior auto-confiança
as situações de violência ocorridas nas ruas e conseguir uma melhor e mais segura
performance por parte do agente policial.
O curso tem trabalho em sala de aula e exercícios práticos com base em táticas policiais
avançadas usadas nos Estados Unidos. tem uma forte ênfase no s exercícios de fogo real
e disparo de combate.
Duração do curso: 7 (sete) dias, 8 (oito) horas por dia. Classe é limitada a um máximo
de 20 agentes e/ou estudantes universitários finalistas de Criminologia/Políticas de
Segurança, e será orientada para patrulhar os líderes de unidades e oficiais. O curso será
realizado na Academia de Tiro RedSwat™, em Tulsa, Oklahoma, EUA.
Este curso inclui vários exercícios de fogo real e de pelo menos 1000 disparos de pistola
e 250 de carabina durante o curso.
Abstract:
Advanced Weapons Employment (3 dias)
Dois dias de treino de tiro real e tacticas, onde os formandos serão ensinados como
lidar, de forma avancada, com pistolas e taticas de patrulha. As habilidades primárias
são técnicas de combate, disparos a partir de posições em desvantagem, disparos
debaixo de stress e outras habilitalções no uso de armas de fogo policiais. O objectivo
principal é dar a conhecer aos formandos uma variedade de técnicas e táticas que podem
ser retiradas do seu treino regular.
Officer Survival Techniques (1-dia)

Esta é um módulo de formação avançada para oficiais de patrulha que analisam os
riscos de trabalhar na rua, oferecendo técnicas que podem ser utilziadas no dia-a-dia e
tornar o trabalho mais eficaz no confrontos com criminosos perigosos. Os formandos
irão rever os cinco principais requisitos para o policiamento de sucesso e sobrevivência
nas ruas: ar, atitude mental, pensamento tático, manipulação verbal e habilidades físicas
(incluindo o controlo físico e emprego de armas). Inclui exercícios/treinos para renovar
e reforçar as habilidades críticas, tais como: uso de força contínua em confrontos com
indivíduos hostis e técnicas para subjugar os indivíduos não-cooperativos, agressivos e
violentos.
Advanced Vehicle Tactics (1,5 dias)
Este módulo de formação tenta mostrar formas adequadas e seguras para os agentes
obrigarem a fazer “operações stop”, e taticas positivas para eceutarem detenções quando
os sujeitos estão dentro de veículos. Estas táticas incluem: avaliação de riscos,
reconhecimento do tipo deveículos (carros, carrinhas, camiões pesados), zonas de
ameaça, posicionamento de aproximação por parte do agente (uma e duas abordagens
oficiais), técnicas de extração e procura de veículos. Realizando este curso de formação,
os agentes ficarão bastante mais preparados para saber como actuar quando necessitares
de fazer aproximações a veículos e como fazer pará-los de forma mais segura e eficaz.
Building Entry Tactics / CQB (1,5 dias)
Este módulo mostra as táticas policiais para executar entradas furtivas em edifícios,
tanto de dia como de noite (low light). Os Tópicos e exercícios incluem: Tomada de
decisão e avaliação de ameaças, princípios de movimento (desafios verbais, campo de
visão, controle de luz, coberturas), movimentos táticos para e através de portas,
corredores, coberturas, quartos com pouca visibilidade e confrontos com c\aes (K-9) .
As táticas apresentadas são para ser executadas por indivíduo ou grupos de dois agentes.

