VI CURSO INTENSIVO DE CONTRATERRORISMO
06 de Novembro de 2017
Objetivos:

São objetivos gerais do curso:
·

Apresentar uma perspetival holística do contraterrorismo;

·

Desenvolver competências adequadas à compreensão do fenómeno do terrorismo
de modo a que os alunos integrem e apliquem os conhecimentos adquiridos na
avaliação do risco; e,

·

Refletir sobre as implicações políticas, económicas, sociais, culturais, jurídicas e de
segurança do fenómeno em certas áreas de atividade pública e privada dos Estados de
direito democrático.
Temas:
·

·
·

Ameaça terrorista. Situação e perspetivas de evolução
Radicalização, extremismos e fundamentalismos

Políticas Públicas de Segurança e estratégias multinível de prevenção e combate ao
terrorismo

·

Direito penal e contraterrorismo

·

Gestão do risco, inteligência e contraterrorismo

·

As armas dos terroristas (convencionais, RNBQ e ciber)

·

Media & terrorismo

Coordenação: Direção de Ensino
Público-alvo:
Especialmente dirigido a elementos das Forças e Serviços de Segurança, dos Corpos de
Bombeiros, da Proteção Civil, funcionários de ministérios com atribuições na área da
segurança interna, da defesa e negócios estrangeiros, Magistrados do Ministério
Público e da Magistratura Judicial, Militares, Jornalistas, Advogados, funcionários das
Autarquias locais, pessoal de segurança privada e outras profissões, ligadas direta ou
indiretamente à segurança, funcionários de entidades bancárias, seguradoras, serviço
social, médico-hospitalar, redes de transporte, hotelaria.

Condições gerais de acesso:
Curriculum Vitae adequado ao curso.
Documentação:
Certificado de habilitações, cópia do bilhete identidade ou cartão de cidadão,
fotografia, ficha de inscrição (entrega pessoal, envio por fax ou por e-mail), pagamento
da taxa de inscrição.
Formulário de Inscrição (clique aqui)

Duração do Curso: 2 semanas
Inicio: 6 de Novembro de 2017
Horário: Pós-laboral (segunda a sexta-feira – 18h00/22h00)

Inscrições: Até 31 de Outubro de 2017

Valor de Inscrição: 50€
Matrícula: Público em geral 250€; Ex-alunos ISCPSI/Profissionais do MAI & MJ: 150€;
Alunos do ISCPSI: 100€. O pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente até ao
dia 3 de Novembro de 2017.
Número de Vagas: O curso só iniciará com o mínimo de 25 inscritos.
Contactos:
de.iscpsi@psp.pt
telefone: 213613900
fax: 213610535
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio n.º 3
1349-040 Lisboa

