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AS NOVAS AMEAÇAS

O MAIS AVANÇADO TREINO PARA POLICIAS…UM
EVENTO QUE NÃO VAI QUERER PERDER!!!

As ameaças que hoje afectam a segurança colectiva não são novas, e um conjunto de circunstâncias faz com que algumas delas
tenham emergido de forma muito mais intensa, aparecendo englobadas num novo pacote potenciado de riscos. Hoje em dia,
assistimos à sedimentação de uma ameaça bastante importante
nos nossos dias: o crime organizado.

Formadores das mais conceituadas equipas de SWAT dos EUA
estão em Portugal para realizar cursos avançados, para treinar
e dar a conhecer tácticas diferentes de combate à nova criminalidade à comunidade portuguesa de forças policiais.
O Mundo está em constante transformação, tornando-se cadavez mais perigoso e violento. A segurança e as potencialidades individuais dos agentes policiais têm de mudar, por forma
a manter a paz face a criminosos cada vez mais sofisticados e
traiçoeiros.
Este curso de formação de 4 dias foi projectado para trazer as
melhores e mais recentes tácticas e técnicas usadas no combate à criminalidade dos Estados Unidos. É através do treino
que se pode preparar os agentes da ordem para as reais ameaças que têm de enfrentar no dia-a-dia.
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SWAT WORLD International (Red SWAT Inc)
Apartado 577
2686-601 - Portela LRS
Tml: +351.96.6062142 • Portugal
+34.686007408 • Spain
+1 (480) 495.2647 • USA
redswat@gmail.com
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Car e HomeJacking, Assaltos nas ruas mais ou menos violentos, assaltos a carrinhas blindadas de valores, vieram alterar os
“targets” dos criminosos, e por sua vez, a necessidade de as
polícias necessitarem de adquirir conhecimentos e formação mais
adequada<por forma a debelar este novo tipo de criminologia.
Estudos recentes realizados por diversas organizações credenciadas revelam o aumento da criminalidade organizada no Mundo, mas especialmente em Portugal.
Por forma a reduzir a insegurança, por forma a que as polícias
portuguesas estejam cada mais bem integradas nas novas opções da luta contra o crime, a SWAT World Internacional (Red
SWAT) traz a Portugal dos mais conceituados profissionais de
formação específica oriundos dos EUA, Espanha, Alemanha,
Canadá e Israel. Para ajudar os corpos de polícia municipal a debelar criminalidade organizada e de bairro.
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ARMAS TÁCTICAS Habilidades e capacidades são apenas o

TÓPICOS DO CURSO
TÉCNICAS DE SOBREVIVÊNCIA POLICIAL

Este é um módulo
de treino avançado para agentes policiais que vai avaliar os riscos
de trabalho nas ruas, dando a conhecer técnicas que podem ser
utilizadas, aumentando a eficácia do seu trabalho em confrontos
com criminosos perigosos. O modulo vai incidir na análise das
cinco principais exigências para policiamento de sucesso e a sobrevivência do(s) agente(s) nas ruas: atitude, condicionamento
mental, pensamento táctico, manipulação verbal, e habilidades
físicas (incluindo controlo físico e uso de armas). Também incluí
exercícios para refrescar as habilidades críticas, tais como: use
de força contínua em confrontos com indivíduos hostis e técnicas para minimizar acções agressivas e indivíduos violentos. O
resultado-final deste bloco de instrução será um agente mais confidante nas ruas e cuja acção é muito mais segura e capaz.

ENTRADAS TÁCTICAS EM EDIFÍCIOS
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ameaça, príncipios de movimento (desafios verbais, campo de
visão, controlo de luminosidade, acções encobertas), movimentos tácticos contra e através de portas, halls, escadas, quartos
e confrontos com cães. As tácticas discutidas são para serem
usadas por agentes individuais e por equipas de dois homens.
Após esta instrução, agentes terão adquirido mais conhecimentos e preparação para lidar com situações nas ruas que envolvam entradas em edifícios debaixo de situações tácticas.

CURSO TÁCTICAS AVANÇADAS DE POLÍCIA
Este é um curso teórico-prático baseado em tácticas avançadas
de polícia Municipal nos EUA.
Foi desenhado para consolidar o conhecimento dos agentes
polciiais em 3 áreas: capacidades de sobrevivência de agentes
em patrulha, tácticas com veículos e entradas em edifícios.
Duracção do Curso: 4 dias (oito horas/dia), mas pode ser desenhado de acordo com as necessidades das forças. Turmas limitadas a 20 agentes e dirigidas a chefes de unidades de patrulha e
agentes de rua.
Equipamentos: Sala de aula para 20 formandos com equipamento
áudio-visual, quadro para escrita, área para exercícios (ginásio e
campo de treinos), dois veículos e edifício com portas por forma a
se proceder a treinos de entradas em habitação.
Agentes podem usar uniforme habitual de serviço: colete à prova
de bala, cinturão para armas, algemas, lanternas, e outro equipamwnto de uso normal.

TM

MUNICIPAL POLICE TRAINING

Este módulo vai incidir
nas tácticas necessárias para execução de entradas em edifícios
de dia e de noite (pouca luminosidade) por agentes policiais.
Exercícios incluem: Decisão de entrada executando acção de

aspecto básico do uso de armas SWAT. Aprender como utilizar
pistolas e carabinas durante um assalto ou entrada em habitações e como proteger a sua arma em situações de confronto
físico. Utilização e formas de controlo de armas. Os instrutores
deste curso dão formação sobre a utilização de pistolas, e outros tipos de armas de fogo, introduzindo especilidades e habilidades tácticas em situações que necessitam de necessidades
operacionais.

PONTOS DE VERIFICAÇÃO, PARAGEM DE VEÍCULOS E ASSALTOS.
Mais de 80% das intervenções policiais envolvem acções com
veículos. Conhecendo a forma mais própria de como verificar
um veículo, como fazer parar a sua marcha, controlar, revistar
um veículo de forma a minimizar o risco aos agentes é uma
das capacidades críticas SWAT Este curso dá a conhecer os
princípios de actuação policial nas ruas e estradas, operações
de verificação, a forma correcta de parar veículos, bem como
intervenções de assalto a carros. Isto incluí fases de treino onde
os formandos podem praticar, planear e executar diferentes
acções contra elementos de diferentes equipas durante operações com veículos.

WWW.

.COM

