
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

No âmbito da segurança privada, conhecer e/ou 
atualizar a legislação, os meios, os processos, os 
sistemas e as medidas de segurança a fim de 
potenciar o desempenho profissional dos que 
frequentam o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários 

O curso dirige-se principalmente a todos os 
Diretores de Segurança que necessitam de renovar o 
seu cartão profissional e em geral a todos os que 
pretendem conhecer ou atualizar neste domínio. 

O curso permite ainda àqueles que pretendam vir a 
frequentar a Pós-graduação em Gestão e Direção de 
Segurança antecipar parte significativa desta Pós-
graduação. 

 
 
 
 

 

 

Curso de Preparação e Atualização 
em Gestão e Direção de Segurança 

2021/2022 

 Para comodidade e segurança dos alunos as aulas 
são ministradas presencialmente, mas, à distância 
através do sistema ZOOM. 



 

Apresentação 

A Portaria 304/2021, de 17 de dezembro, veio alterar 
a Portaria 148/2014, de 18 julho. Dessas alterações 
consta o curso de atualização da formação de Diretor 
de Segurança com uma duração mínima de 60 horas 
e tendo por base as matérias previstas nas alíneas a), 
d), e), i), k), n) e o) do n.º 4, do artigo 22.º daquela 
Portaria. 
A Universidade Autónoma de Lisboa que desde 2012 
ministra a Pós-graduação em Gestão e Direção de 
Segurança, assumindo-se desde então como uma 
referência na formação dos Diretores de Segurança 
e nos demais responsáveis pela segurança privada e 
que já em Setembro próximo conta com 20 edições 
e mais de 700 alunos, não poderia deixar de estar na 
linha da frente na oferta deste novo curso 
comprometendo-se a manter o grau de excelência 
alcançado oferecendo um excelente programa 
ministrado por mais de uma dezena de especialistas 
de referência. 
 

 

Calendário 
De 11 a 29 de Julho de 2022 
(Através da circular 04/SP/2022, de 23/06/2022, o 
Departamento de Segurança Privada da PSP veio “… 
determinar que a partir do dia 01 de Agosto, inclusive, do 
corrente ano de 2022, os Diretores de Segurança, no 
processo de renovação da sua habilitação, deverão fazer 
prova, conjuntamente com a documentação necessária à 
renovação da sua habilitação, da frequência e aprovação 
do curso de atualização.” Face a esta determinação a UAL 
decidiu realizar a primeira edição deste curso a tempo e 
nas condições que permitam que o mesmo esteja 
concluído antes daquela data a fim de permitir aos alunos 
que o frequentem que cumpram o estabelecido naquele 
documento. Para o efeito foi necessário nesta primeira 
edição estabelecer uma calendarização intensiva.) 

HORÁRIO 
De segunda a sexta, das 18H30 às 22H30  
 
DURAÇÃO | ECTS 
62 horas | 10 ECTS  
 
PREÇO 

Candidatura 50€ 
Inscrição 50€ 
Seguro Escolar 20€ 
Certidão de Habilitações 25€ 
Propinas 350€* 

 
*Os alunos e ex-alunos da AUTÓNOMA e os associados da ADSP beneficiam 
de 10% de desconto sobre o valor da propina 

 

Plano Curricular 

> Módulos 
Regime jurídico da segurança privada e legislação 
conexa  
15 horas  

Segurança física e eletrónica  
9 horas  

Sistemas de deteção, extinção e extração de incêndios 
e de fumos; SCIE e ATEX; armazenamento e transporte 
de matérias perigosas  
6 horas  

Segurança da informação  
3 horas  

Cibersegurança  
3 horas  

Proteção de dados 
3 horas  

Segurança e proteção de infraestruturas críticas  
3 horas  

Gestão de equipas e de multidões (softwares), 
comunicação e negociação  
4 horas  

Análise de riscos, auditorias, inspeções e planos 
“security”  
3 horas 

Implementação de projetos de segurança – a segurança 
em profundidade 
3 horas  

Complience, segurança e continuidade de negócio 
3 horas  

Gestão, planeamento e atividade de uma empresa de 
segurança privada 
3 horas  
 
Parceiros 
 

 

 

 

Coordenação: Coronel Mestre Ludovico Jara Franco 
                        

CURSO DE PREPARAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO E DIREÇÃO DE SEGURANÇA 

 


