SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESPORTIVA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO & EDUCAÇÃO AVANÇADA
Uma iniciativa regional em África

A Confédération Africaine de Football (CAF), o Centro Internacional para a Segurança Desportiva (ICSS) e
o Centre International de Formation des Autorités et Leaders (CIFAL) do Instituto das Nações Unidas para
a Formação e a Investigação (UNITAR) estabeleceram o 'Programa de Formação e Educação Avançada
em Proteção & Segurança Desportiva', para o benefício dos membros da CAF e de outras partes
interessadas do futebol em África, em relação à segurança e proteção das competições de futebol que têm
lugar no continente africano.

QUEM SE PODE INSCREVER
O ‘Programa de Formação e Educação Avançada em Proteção & Segurança Desportiva’ destina-se
principalmente a profissionais de segurança e proteção das Federações Nacionais de Futebol, Ligas de
Futebol Nacionais e Locais, bem como Clubes de Futebol no continente africano. O Programa é também
dirigido a outros profissionais localizados no continente africano interessados em fazer a transição para a
indústria de proteção e segurança do futebol.

OBJETIVO PRINCIPAL
O objetivo geral do ‘Programa de Formação e Educação Avançada em Proteção & Segurança
Desportiva’ é aperfeiçoar, desenvolver e fortalecer o conhecimento, competências, instintos, ferramentas,
processos e recursos de profissionais de segurança & proteção em toda a África. Os participantes irão
adquirir novos conhecimentos, desenvolver competências e integrar uma rede de pares de outros países de
África e internacionalmente, o que permitirá diferentes formas de colaboração e assistência mútua no futuro.

CURSOS DE SEGURANÇA & PROTEÇÃO DESPORTIVA
O ‘Programa de Formação e Educação Avançada em Proteção & Segurança Desportiva’ foi estruturado
em treze (13) cursos interligados que podem ser concluídos como um todo ou independentemente,
dependendo do interesse e dos requisitos do participante.
Cada curso tem a duração de quinze (15) horas de formação que os participantes podem completar num
período de três (3) semanas. Todos os cursos são ministrados em inglês e online.
Clique em cada curso da tabela abaixo para saber mais.
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#

Course Title

Application
Deadline

Course Dates

1

Fundamentos da Segurança Desportiva (Sport
Safety and Security)

3 Dezembro 2021

3 – 21 Janeiro 2022

2

Planeamento de Proteção & Segurança
Desportiva

31 Dezembro 2021

31 Janeiro – 18 Fevereiro 2022

3

Segurança e proteção de Grandes Eventos
Desportivos (Safety and Security)

28 Janeiro 2022

28 Fevereiro – 18 Março 2022

4

Avaliação de Riscos e Ameaças

25 Fevereiro 2022

28 Março – 15 Abril 2022

5

COVID-19: Planeamento de Proteção &
Segurança para o ‘Novo Normal’

25 Março 2022

25 Abril – 13 Maio 2022

6

Medidas de segurança de proteção física

22 Abril 2022

23 Maio – 10 Junho 2022

7

Medidas Técnicas Protetivas de Segurança

20 Maio 2022

20 Junho – 8 Julho 2022

8

Medidas Protetivas de Segurança Operacional

17 Junho 2022

18 Julho – 5 Agosto 2022

9

Resposta a incidentes e gestão de crises

15 Julho 2022

15 Agosto – 2 Setembro 2022

10

Comando e Controlo de Proteção & Segurança

12 Agosto 2022

12 – 30 Setembro 2022

11

Comando e Controlo de Proteção & Segurança

9 Setembro 2022

10 – 28 Outubro 2022

12

Avaliar a capacidade de segurança do local do
evento

7 Outubro 2022

7 – 25 Novembro 2022

13

Segurança & proteção no contexto dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

4 Novembro 2022

5 – 23 Dezembro 2022

MODELO DO CURSO
Todos os cursos do ‘Programa de Formação e Educação Avançada em Proteção & Segurança
Desportiva’ são ministrados em inglês, online, através de plataforma de eLearning usando o Sistema de
Gestão de Aprendizagem (LMS – Learning Management System) do ICSS.
Cada curso incluirá as seguintes atividades de formação:
• Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas prégravadas em vídeo, em seu próprio ritmo e em horários do dia preferidos, de acordo com o seu calendário.
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• Palestras ao vivo de convidados: Para dar suporte às vídeo-palestras (vídeo-aulas), os participantes
deverão assistir a uma série de palestras de convidados sobre o assunto do curso especificado. Estas
palestras serão emitidas em sessão de webinar ao vivo, em data e hora determinadas; as sessões serão
ministradas por especialistas e profissionais na área da segurança e proteção desportiva.
• Avaliação de conhecimentos do curso: Os participantes deverão realizar uma avaliação de
conhecimentos do tema do curso.

CERTIFICAÇÃO E ACREDITAÇÃO
O ‘Programa de Formação e Educação Avançada em Proteção & Segurança Desportiva’ é
internacionalmente certificado e credenciado pelo CIFAL em nome do UNITAR, de modo a atender a um
padrão excepcionalmente alto de formação e aprendizagem e garantir que os participantes aumentem os
seus conhecimentos, desenvolvam competências e influenciem o seu comportamento. Todos os certificados
emitidos são reconhecidos internacionalmente pela CAF, ICSS e UNITAR.
A certificação e o credenciamento são estruturados da seguinte forma:
•

•

•

Certificado de conclusão:
o Os participantes receberão um certificado de conclusão intitulado “Award” para cada curso que
concluírem com sucesso. Este certificado indicará o título do curso especificado.
o Se o participante concluir com sucesso todos os treze (13) cursos, ele receberá também o
certificado de conclusão intitulado “Especialista em Segurança & Proteção Desportiva”.
Certificado de Participação: Se o participante não cumprir os requisitos de avaliação de
conhecimentos (ou seja: reprovar), mas cumprir os requisitos de participação, receberá um
certificado de participação.
Créditos Universitários: Os participantes também têm a possibilidade de obter o Sistema Europeu
de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS). Isso permite que os participantes obtenham
créditos em instituições de ensino superior. Para cada vinte e cinco (25) horas de formação, os
participantes obtêm um (1) crédito ECTS.

COMO SE INSCREVER
Todos os participantes interessados devem completar o seguinte processo de inscrição:
1. Preencher o Formulário de Inscrição: Preencha e envie o formulário de inscrição antes do prazo de
inscrição do curso especificado.
2. Confirmação de Aceitação: O candidato receberá por e-mail a confirmação de aceitação após o
processo de inscrição e seleção, até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento de sua inscrição.
3. Pagamento das Taxas do Curso: O candidato deve completar o pagamento do (s) curso (s)
selecionado (s) em até cinco (5) dias úteis após a confirmação da aceitação. O pagamento deve ser feito
online.
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4. Inscrição: Após a validação do pagamento, o participante será inscrito nos cursos selecionados e
receberá as informações necessárias sobre o curso.

TAXAS DO CURSO
As tabelas a seguir detalham as opções de taxas do curso e descontos aplicáveis.
Opções de taxas do programa

Taxas de desconto
aplicáveis

Taxas (USD)

Um (1) Curso

Standard flat fee

$ 350.00

Três (3) Cursos

10%

$ 945.00

Seis (6) Cursos

15%

$ 1,785.00

Nove (9) Cursos

20%

$ 2,520.00

Todos os (13) Cursos

25%

$ 3,412.50

As taxas do curso incluem:
•
•

Inscrição e acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação da aceitação.
De acordo com nossa política geral, em caso de cancelamento da sua participação, as taxas do
programa não serão reembolsadas por qualquer motivo.
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FUNDAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO DESPORTO
PÁGINA WEB DO CURSO

Título
Data limite

Fundamentos da Segurança Desportiva (Sport Safety and
Security)
30 Novembro 2021

Localização

Datas

3 – 21 Janeiro 2022

Tempo de
Formação

15 horas Duração

Principais
Tópicos

Introdução à Segurança e Proteção no
Desporto, Direitos Humanos, Estruturas de
Segurança e Proteção (Sport Safety &
Security) Internacional e Regional

Língua

INSCREVA-SE JÁ

Online

Custo

Inglês

Modalidade

$ 350.00 Contacto

3 semanas

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Os eventos desportivos, tais como as competições de futebol, têm lugar sob diferentes formas e dimensões.
Eles promovem a reunião das comunidades usando o desporto para criar experiências positivas. Os
organizadores devem proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos. No entanto, esses eventos
desportivos tornaram-se alvos atrativos e estão hoje sujeitos a ameaças e riscos emergentes e em evolução.
A proteção e a segurança de tais competições são agora mais complexas do que nunca. Antes que as
medidas de proteção e segurança possam ser implementadas, é importante entender o que elas devem
proteger, de modo a aprender como proteger. Este curso oferece aos participantes noções sobre os
principais assuntos básicos e fundamentais relacionados com a proteção e segurança (safety & security) no
desporto.
MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
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•
•
•

Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Fundamentos
de Segurança e Proteção no Desporto".
COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 3 de Dezembro de 2021.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 6 de Dezembro
de 2021.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 10 de Dezembro de 2021.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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PLANEAMENTO DE PROTEÇÃO & SEGURANÇA DESPORTIVA
PÁGINA WEB DO CURSO
Planeamento de Proteção & Segurança Desportiva

Título
Data limite

31 Dezembro 2021

Localização
Tempo de
Formação
Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

Online
15 horas

Datas

13 Janeiro – 18
Fevereiro 2022

Duração

3 semanas

Estruturas de planeamento, funções e
responsabilidades, documentação, integração,
conceito de operações (CONOPS), cooperação
multissetorial, parcerias público-privadas

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Um evento desportivo seguro e protegido não é uma coincidência - é deliberado. A gestão e operação da
proteção e segurança de um estádio ou local envolve muitas interdependências complexas, partes
interessadas e recursos, todos sob o escrutínio global dos media e do público. Todos esses componentes
requerem um planeamento cuidadoso.
Os participantes desenvolverão os seus conhecimentos e compreensão da teoria e dos conceitos
associados ao planeamento de proteção e segurança para um evento desportivo.

MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
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•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Comando e
Controlo de Proteção & Segurança".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 31 de Dezembro de 2021.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 3 de Janeiro de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 7 de Janeiro de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.

Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE GRANDES EVENTOS DESPORTIVOS
PÁGINA WEB DO CURSO
Título

Segurança e proteção de Grandes Eventos Desportivos (Safety
and Security)

Data limite

28 Janeiro 2021

Localização

Online

Datas

Tempo de
Formação

15
horas

Duração

Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

28 Fevereiro – 18
Março 2022
3 semanas

Grandes eventos desportivos, dimensão,
finalidades, proteção & segurança do teatro
de operações, integração, diretrizes

Língua

Inglês

Modalidade

Custo

$
350.00

Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Os Grandes Eventos Esportivos (MSE) são experiências desportivas globais muito empolgantes,
normalmente ocorrendo em intervalos de poucos anos, nos quais as comunidades se reúnem em torno do
desporto para criar uma experiência memorável. Os três (3) principais MSE incluem os Jogos Olímpicos, os
Campeonatos do Mundo FIFA e os Campeonatos do Mundo de Rugby; no entanto, existem muitos outros
exemplos que se enquadram nesta categoria. Um MSE seguro e protegido é o objetivo e a esperança de
todos os envolvidos no seu planeamento, bem como a de milhões de pessoas ao redor do mundo para quem
o evento representa o "maior espetáculo do planeta".
Neste curso, os participantes conhecerão a dimensão e as finalidades de um MSE e as operações de
proteção e segurança necessárias para realizar um evento seguro e protegido. Esta é apenas uma
introdução à pesquisa e às melhores práticas para organizar um MSE de sucesso.
MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
© 2021 ICSS – Restricted Circulation

•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Planeamento
de Proteção e Segurança no Desporto".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 31 de dezembro de 2021.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 3 de Janeiro de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 7 de Janeiro de 2021.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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AVALIAÇÃO DE RISCOS E AMEAÇAS
PÁGINA WEB DO CURSO
Avaliação de Riscos e Ameaças

Título
Data limite

25 Fevereiro 2022

Localização

Online

Datas

Tempo de
Formação

15
horas

Duração

Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

28 Março – 15 Abril
2022
3 semanas

Ameaças, riscos, atratividade do local do
evento, vulnerabilidade, auditoria
de
segurança, impacto, probabilidade, cálculo
de risco, ISO 31000, matriz de pontuação de
risco (Risk Scoring Matrix)

Língua

Inglês

Modalidade

Custo

$
350.00

Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Os eventos desportivos, tais como as competições de futebol, são alvos fáceis altamente atrativos. Os
organizadores do evento precisam de analisar e determinar a probabilidade e o impacto de todas as
ameaças ao torneio. O planeamento de proteção e segurança para um evento desportivo deve basear-se
em avaliações de riscos e ameaças para determinar as medidas de mitigação mais eficazes e eficientes.
Neste curso, os participantes aprenderão sobre a arte e a ciência das avaliaç ões de riscos e ameaças.
Através de uma análise qualitativa, os participantes identificarão as ameaças a um evento desportivo, que
quantificarão graficamente numa matriz de risco, de modo a calcular efetivamente um nível de risco.
MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.
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O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Avaliações
de riscos e ameaças".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 25 de Fevereiro de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 28 de Fevereiro
de 2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 4 de Março de 2021.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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COVID-19: PLANEAMENTO DE PROTEÇÃO & SEGURANÇA PARA O ‘NOVO
NORMAL’
PÁGINA WEB DO CURSO
Título

COVID-19: Planeamento de Proteção & Segurança para o ‘Novo
Normal’

Data limite

25 Março 2022

INSCREVA-SE JÁ

Localização

Online

Datas

25 Abril – 13 Maio
2022

Tempo de
Formação

15 horas

Principais
Tópicos

Protocolos COVID-19, documentação,
ferramentas, estruturas de planeamento,
funções e responsabilidades, avaliações de
risco, regulamentos, conceito de bolha

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Duração

3 semanas

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
A COVID-19 tem perturbado o mundo desde 2019 e o desporto não é exceção. O contexto exigiu a
suspensão e o cancelamento de eventos desportivos e de reuniões em massa em todo o mundo. Os eventos
desportivos, como outras indústrias, tiveram que se adaptar a um "novo normal" para garantir um retorno
seguro do desporto durante a pandemia.
Os participantes examinarão o impacto que a pandemia COVID-19 teve nas operações de proteção e
segurança de um evento desportivo; as diretrizes e ferramentas da OMS, das Autoridades de Saúde Pública
e dos Organismos Dirigentes Desportivos; e como planear protocolos COVID-19 em eventos desportivos.
MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
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•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "COVID-19:
Planeamento de Proteção & Segurança para o Novo Normal Avaliações de riscos e ameaças".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 25 de Março de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 28 de Março de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 1 de Abril de 2021.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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MEDIDAS DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO FÍSICA
PÁGINA WEB DO CURSO
Medidas de segurança de proteção física

Título
Data limite

22 Abril 2022

Localização
Tempo de
Formação
Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

Online
15 horas

Datas

23 Maio – 10 Junho
2022

Duração

3 semanas

Segurança de proteção física, uso de tecnologia,
entradas/acessos, vedações, barreiras,
mitigação de veículos hostis, portas, janelas

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Num evento desportivo, tal como um jogo de futebol num estádio, é necessário proteger todo o teatro de
operações (ou seja: não apenas o estádio, mas incluindo locais de treino, fan fests e fan zons). Uma vez
realizada a avaliação de riscos e ameaças, esses locais exigirão medidas de segurança de proteção para
apoiar as estratégias de mitigação de risco do evento desportivo. Existem diferentes tipos de medidas de
proteção de segurança à disposição para impedir, detetar, atrasar e negar o acesso não autorizado a um
local. Estas são classificadas em três (3) categorias: medidas físicas, técnicas e operacionais.
Neste curso, os participantes desenvolverão os seus conhecimentos e compreensão das medidas de
segurança de proteção física.
MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
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•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Medidas de
segurança de proteção física".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 22 de Abril de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 25 de Abril de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 29 de Abril de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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MEDIDAS TÉCNICAS PROTETIVAS DE SEGURANÇA
PÁGINA WEB DO CURSO
Medidas Técnicas Protetivas de Segurança

Título
Data limite

20 Maio 2022

INSCREVA-SE JÁ

Localização

Online

Datas

20 Junho – 8 Julho
2022

Tempo de
Formação

15 horas

Principais
Tópicos

Segurança técnica de proteção, uso de
tecnologia, circuito fechado de televisão
(CCTV), iluminação de segurança, sistemas
de deteção de intrusão de perímetro (PIDS)

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Duração

3 semanas

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Num evento desportivo, tal como um jogo de futebol num estádio, é necessário proteger todo o teatro de
operações (ou seja: não apenas o estádio, mas incluindo locais de treino, fan fests e fan zons). Uma vez
realizada a avaliação de riscos e ameaças, esses locais exigirão medidas de segurança de proteção para
apoiar as estratégias de mitigação de risco do evento desportivo. Existem diferentes tipos de medidas de
proteção de segurança à disposição para impedir, detetar, atrasar e negar o acesso não autorizado a um
local. Estas são classificadas em três (3) categorias: medidas físicas, técnicas e operacionais.
Neste curso, os participantes desenvolverão os seus conhecimentos e compreensão das medidas de
segurança de proteção física.
MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
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•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em " Medidas
Técnicas Protetivas de Segurança ".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 20 de Maio de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 23 de Maio de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 27 de Maio de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositiv o móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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MEDIDAS PROTETIVAS DE SEGURANÇA OPERACIONAL
PÁGINA WEB DO CURSO
Medidas Protetivas de Segurança Operacional

Título
Data limite

17 Junho 2022

Localização

Datas

18 Julho – 5 Agosto
2022

Tempo de
Formação

15 horas Duração

Principais
Tópicos

Sistema de Segurança operacional, uso de
tecnologia, segurança privada, stewards,
controlos de acesso, buscas e triagens, área
de triagem de pedestres (PSA), área de
triagem de veículos (VSA)

Língua

INSCREVA-SE JÁ

Online

Inglês

3 semanas

Modalidade

$ 350.00 Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Num evento desportivo, tal como um jogo de futebol num estádio, é necessário proteger todo o teatro de
operações (ou seja: não apenas o estádio, mas incluindo locais de treino, fan fests e fan zons). Uma vez
realizada a avaliação de riscos e ameaças, esses locais exigirão medidas de segurança de proteção para
apoiar as estratégias de mitigação de risco do evento desportivo. Existem diferentes tipos de medidas de
proteção de segurança à disposição para impedir, detetar, atrasar e negar o acesso não autorizado a um
local. Estas são classificadas em três (3) categorias: medidas físicas, técnicas e operacionais.
Neste curso, os participantes desenvolverão os seus conhecimentos e compreensão das medidas de
segurança de proteção física.

MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
© 2021 ICSS – Restricted Circulation

•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Medidas
Protetivas de Segurança Operacional".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 17 de Junho de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 20 de Junho de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 24 de Junho de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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RESPOSTA A INCIDENTES E GESTÃO DE CRISES
PÁGINA WEB DO CURSO
Resposta a incidentes e gestão de crises

Título
Data limite

15 Julho 2022

Localização
Tempo de
Formação
Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

Online
15 horas

Datas

15 Agosto – 2
Setembro 2022

Duração

3 semanas

Resposta a incidentes, gestão de crises, fases
de resposta a incidentes, tipos de incidentes,
tipos de crises, classificação, planos de resposta,
planos de contingência, continuidade de
negócios, recuperação

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Tal como em todos os eventos da vida; as operações de proteção & segurança de um evento desportivo
darão errado e não de acordo com o planeamento. Nunca se podendo garantir uma partida de futebol 100%
segura e protegida sem qualquer ocorrência inesperada ou não planeada. Mas é possível reduzir o risco a
um nível tão baixo quanto razoavelmente praticável.
Neste curso, os participantes aprenderão o que fazer quando algo de errado ocorrer e como recuperar e
retomar a normalidade das operações.

MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
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•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Resposta a
Incidentes e Gestão de Crises".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 15 de Julho de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 18 de Julho de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 22 de Julho de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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COMANDO E CONTROLO DE PROTEÇÃO & SEGURANÇA
PÁGINA WEB DO CURSO
Comando e Controlo de Proteção & Segurança

Título
Data limite

12 Agosto 2022

INSCREVA-SE JÁ

Localização

Online

Datas

12 – 30 Setembro
2022

Tempo de
Formação

15 horas

Principais
Tópicos

Comando e Controle, C4i, Estrutura de
Comando, Tomada de Decisão, Centros de
Comando, Protocolos de Comando,
Transferência de Comando

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Duração

3 semanas

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
As operações de proteção & segurança de um evento desportivo implicam muitas interdependências
complexas, partes interessadas e recursos. Tudo isso requer uma estrutura de 'Comando e Controlo'
implementada em todas as agências para comunicar, coordenar, colaborar e integrar. Sem o controlo de
comando, os organizadores simplesmente não podem fornecer e apoiar as operações de proteção e
segurança de um evento desportivo.
Neste curso, os participantes desenvolverão os seus conhecimentos e compreensão de comando e controlo
de operações de proteção & segurança em eventos desportivos.

MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) sem anas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
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•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Comando e
Controlo de Proteção & Segurança".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 12 de Agosto de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 15 de Agosto de
2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 19 de Agosto de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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GESTÃO DE MULTIDÕES
PÁGINA WEB DO CURSO
Comando e Controlo de Proteção & Segurança

Título
Data limite

9 Setembro 2022

Localização
Tempo de
Formação
Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

Online
15 horas

Datas

10 – 28 Setembro
2022

Duração

3 semanas

Gestão de Multidões, Controle de Multidões,
Dinâmica de Multidão, Considerações de
Planeamento para Gestão de Multidões

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Os desastres envolvendo multidões não são uma ameaça nova aos eventos desportivos, uma vez que já
causaram dezenas de milhares de mortes e feridos e continuam a causar até hoje. Todos esses incidentes
foram resultado de instalações precárias, combate insuficiente, resposta às táticas da Polícia, bilhética e
controlo de acesso inadequados ou pórticos bloqueados. Os desastres em massa podem ser evitados
através de planeamento, testes, exercícios, adequada manutenção e avaliações de riscos.
Neste curso, os participantes irão desenvolver conhecimentos e compreensão das teorias e conceitos
relacionados com a gestão de multidões em eventos desportivos.

MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
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•

Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Gestão de
Multidões".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 9 de Setembro de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 12 de Setembro
de 2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 16 de Setembro de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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AVALIAR A CAPACIDADE DE SEGURANÇA DO LOCAL DO EVENTO
PÁGINA WEB DO CURSO
Avaliar a capacidade de segurança do local do evento

Título
Data limite

7 Outubro 2022

Localização
Tempo de
Formação
Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

Online
15 horas

Datas

7 – 25 Novembro 2022

Duração

3 semanas

Capacidade de segurança de um local de evento,
Fator P, Fator S, SGSA, capacidade de acesso,
capacidade de retenção, capacidade de saída,
capacidade de evacuação de emergência, capacidade
de distanciamento social

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
Os organizadores de eventos desportivos têm a responsabilidade de avaliar a capacidade segura dos seus
locais. Qualquer local como um estádio, local de treino, fan zone, estrutura temporária ... usado para um
evento desportivo deverá ter um certificado de segurança que ateste a capacidade segura daquele local.
Neste curso, os participantes ficarão familiarizados com o conceito de cálculo da capacidade segura para
um local de um evento desportivo com base nas melhores práticas e pesquisa desenvolvidas pela
Autoridade de Segurança de Campos Desportivos (SGSA – Sports Grounds Safety Authority).

MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
•
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Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.
© 2021 ICSS – Restricted Circulation

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Avaliar a
capacidade de segurança do local do evento".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 7 de Outubro de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 10 de Outubro
de 2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 14 de Outubro de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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SEGURANÇA & PROTEÇÃO NO CONTEXTO DOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
PÁGINA WEB DO CURSO
Segurança & proteção no contexto dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Título
Data limite

2 Dezembro 2022

Localização
Tempo de
Formação

Principais
Tópicos

INSCREVA-SE JÁ

Online
15 horas

Datas
Duração

2 – 20 Janeiro 2023
3 semanas

Proteção, Segurança e Sustentabilidade; Contribuição
do desporto para os Objetivos de Desenvolvimento
Social; Otimização de investimentos e Promoção de
Legados de Segurança e Proteção no âmbito de
Eventos Desportivos; a Influência da Agenda 2030 na
Proteção do Desporto e no Envolvimento de
Comunidades em Risco.

Língua

Inglês

Custo

$ 350.00

Modalidade
Contacto

eLearning
training@theicss.org

DESCRIÇÃO DO CURSO
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados-Membros das Nações
Unidas em 2015, fornece um plano compartilhado para a paz e a prosperidade para as pessoas e o planeta,
hoje e no futuro. No seu cerne estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são um
apelo urgente à ação de todos os países – desenvolvidos e em desenvolvimento – numa parceria global. O
desporto terá um papel fundamental na condução dessa mudança global para acabar com a pobreza,
proteger o planeta e garantir que todos desfrutem de paz e prosperidade. Dessa forma, os eventos
desportivos podem atuar como um catalisador para impulsionar essa mudança, aproximando as
comunidades e criando uma experiência inesquecível. Garantir a sua segurança e proteção deve ser uma
prioridade fundamental, que está no cerne dos ODS.
Este curso ensinará aos participantes os conceitos básicos do processo da Agenda 2030 em relação ao
desporto e como esses princípios orientadores estabelecem a base para a realização de um evento
desportivo seguro e protegido. Os participantes aprenderão como aplicar esses conceitos nos seus
empregos, instituições e vida quotidiana.

MODELO DO CURSO
Este curso é ministrado online, em inglês, via eLearning, usando o Learning Management System (LMS) do
ICSS. Os participantes são responsáveis por gerir a sua própria aprendizagem ao longo de três (3) semanas
de duração.
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Os participantes são convidados a completar as seguintes atividades de aprendizagem:
•
•
•

Vídeo-aulas: Usando a autoaprendizagem, os participantes devem assistir a uma série de aulas
pré-gravadas em vídeo, abordando o conhecimento de factos, conceitos e teorias relacionados
com as matérias do curso.
Palestras ao vivo de convidados: Os participantes devem comparecer a uma sessão de webinar
ao vivo facilitada por um palestrante convidado, na terceira semana do curso. Essa oportunidade
proporcionará experiência do mundo real, visão e aplicação das matérias do curso.
Avaliação de conhecimentos do curso: os participantes devem concluir uma avaliação de
conhecimento do curso, através de uma série de questões de escolha múltipla sobre as matérias
do curso. Os participantes devem obter uma nota mínima de aprovação de 70%.

O tempo mínimo de formação total estimado é de 15 horas aproximadamente.
Após a conclusão bem-sucedida de todos os requisitos do curso, os participantes serão elegíveis para
receber um certificado de conclusão reconhecido internacionalmente, intitulado "Award" em "Segurança &
proteção no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)".

COMO SE INSCREVER
•
•
•

Prazo para inscrição: Preencha o seguinte formulário de inscrição até 2 de Dezembro de 2022.
Confirmação de Aceitação: O resultado do processo de seleção será comunicado via e-mail, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da inscrição e, o mais tardar, até 5 de Dezembro
de 2022.
Prazo de pagamento: O pagamento total deve ser finalizado dentro de uma (1) semana após a
confirmação de aceitação e o mais tardar em 9 de Dezembro de 2022.

TAXAS DO CURSO
O valor do curso é de $ 350,00 dólares americanos.
As taxas do curso incluem:
•
•

Acesso aos materiais do curso via LMS durante as datas programadas do curso
Certificado de conclusão ou participação

As taxas do curso devem ser pagas integralmente após a confirmação e aceitação.
Para obter mais informações sobre as taxas do curso e descontos disponíveis, consulte a seguinte página
web.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Requerimentos técnicos
Os participantes terão acesso a todos os materiais do curso por meio de um Learning Management System
(LMS), que exigirá um computador ou dispositivo móvel com recursos de áudio e vídeo, headphones de
ouvido com microfone para conexão de áudio por meio do computador ou dispositivo móvel, além de
conexão de alta velocidade à Internet de banda larga. Nenhum software especial é necessário.
30

© 2021 ICSS – Restricted Circulation

Cancelamento e Reembolsos
Conforme a nossa política geral, em caso de cancelamento de sua participação, as taxas de inscrição não
serão reembolsadas por qualquer motivo.
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