Pós-Graduação em Gestão e Direção de Segurança

O NERA irá acolher nas suas instalações o curso de Pós-Graduação em Gestão e Direção
de Segurança
, ministrado pela Academi
a de Pós-Graduações da Universidade Autónoma de Lisboa
, coordenado pelo Coronel Doutor Luís Alves Rita e pelo Coronel Mestre Ludovico Jara Franco.

Com início previsto para o próximo dia 16 de setembro, este curso de Pós-Graduação,
reconhecido pela PSP (autorização N.º 122), obrigatório para o exercício da profissão de
Diretor de Segurança (Lei N.º 34/2013, de 16 de Maio) e reformulado nos termos da Portaria
N.º 148/2014, de 18 de Julho, assegura uma formação sólida nas várias vertentes em que se
desdobra a segurança privada, permitindo aos participantes adquirir uma visão integral de
todas as técnicas, processos e procedimentos desenvolvidos pela mesma nas mais diversas
áreas de atividade onde opera.

Com vista ao enriquecimento deste curso e o consequente reforço da capacitação dos seus
alunos, este conta com um estágio (facultativo) que representa a componente prática em
contexto real de trabalho. Irá contar também com alguns dos melhores profissionais das forças
e dos serviços de segurança, concomitantemente, com alguns dos diretores de segurança mais
experientes em Portugal que operam nas mais variadas áreas de atividade, totalizando mais de
quarenta docentes que ministram o curso.

Com o objetivo dos alunos conhecerem e/ou atualizarem-se com as diferentes tarefas de
direção e gestão de segurança, aos seus diferentes níveis e áreas de atividade, bem como
conhecer ou aprofundar os conhecimentos de gestão dos recursos de segurança capazes de
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permitir o seu máximo potencial, neste curso estarão também asseguradas as matérias
necessárias a uma formação sólida dos agentes de ligação de segurança dos operadores das
infraestruturas críticas, conforme previsto no Decreto-Lei N.º 62/2011, de 9 de Maio.

Este curso de Pós-Graduação é destinado a todos aqueles que exercem ou que
pretendem vir a exercer atividade na área da Segurança Privada
, ou com esta relacionada, com especial relevância para o desempenho do cargo de diretor de
segurança ou de agente de ligação de segurança de infraestruturas críticas. O curso
destina-se, ainda, àqueles que queiram desenvolver atividade como consultor, assessor,
empresário ou formador no âmbito da segurança privada.

O curso terá uma duração de 231 horas, a que acrescem 140 horas do estágio (facultativo)
| ECTS
: 30, a que acrescem 5
ECTS do estágio (facultativo).

Para obter mais informações, ou efetuar as inscrições deverá contactar a Academia de
Pós-Graduações da Universidade Autónoma de Lisboa
através dos seguintes contactos:

Telefone: 213 177 607
E-mail: academy@autonoma.pt
Site: academy.autonoma.pt
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