Curso de Operações Tácticas
A proposta para o referido curso de “Operações Tácticas”, deverá ser dirigida a cerca de 20
pessoas num período de seis (6) dias, que incluí as seguintes áreas específicas:
Planeamento Táctico (2 dias):
Este modulo vai incluír planeamento sequencial para desenvolvimento de detenções e garantias
de procura e tópicos relacionados como sejam a surveillance, segurança operacional, recolha de
informações, tácticas humanas (raids, entradas tácticas, check points e paragem de viaturas),
disciplina operacional e equipamento.
O conhecimento gerado neste modulo terá por base fornecer aos agente princípios de como
planear, conduzir e organizar uma operação.
Combate de Proximidade (CQB) (1 Dia):
O intuíto básico dos participantes no CQB estará relacionado com a sobrevivência do agente na
rua e incluirá: técnicas de combate pessoa-a-pessoa (apreensão e detenção), ambas defensivas
e ofensivas, fazer detenções (prisioneiros) e controlar (algemamento e detenção). Vai,
igualmente, dar a conhecer como os agente se podem auto-proteger nas ruas e durante
confrontos, especialmente em alturas onde não podem ser utilizadas armas de fogo.
Operações de Baixa Luminosidade (Low light) (1 Dia)
Este modulo irá ensinar agente a executar missões durante a noite ou em situações de baixa
luminosiade. Irá incluír técnicas de movimentações especiais, uso de armas iluminadas, bastões
com luz em acções de vigilância, incluíndo técnicas de ataques e tiro nocturno.
Treino de Tiro (2 Dias)
Trata-se de um curso intermédio no uso de arma individual (handgun) em situações policiais.
Incluí aulas de manutenção e uso de armas e técnicas de combate armado. O objectivo deste
curso é fornecer aos estudantes experiência no uso das suas armas pessoais durante as suas
missões focando-se em acções de comabtes de tiro (tiro em movimento, a partir de posições em
desvantagem, e em situação de stress). Para esta aula é necessário carreiras de tiro para armas
manuaise cerca de 500 munições por aluno.

