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E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...A Academia de Segurança Privada By 

Comunilog é uma marca especializada na 

formação na área de segurança, autorizada 

pelo Departamento de Segurança Privada 

da Direção Nacional de da Polícia de Segu-

rança Publica, através da sua autorização 

nº 07. Através da nossa rede de centros de 

forma o  preparamos os melhores profis-

sionais no cumprimento da legislação em 

vigor, dotando-os das competências 

necessárias e fundamentais ao exercício da 

atividade de segurança e vigilância priva-

da. Através de formação obrigatória e 

complementar pretende ser a referência da 

formação nesta área, contando com um 

rupo de formadores altamente qualifica-

dos  com uma vasta e peri ncia profissio-

nal na área da forma o profissional e no 
setor da e uran a rofissional rivada em 
Portugal.

SEGURANÇA PRIVADA
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VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Formação de Segurança-Porteiro
(Autorização 07SPR)

Todos aqueles que pretendam atualizar o seu 
cartão de Segurança-Porteiro precisam de frequen-
tar 40 horas desta formação.

Formação de base para todos aqueles que desejem 
enveredar por uma especialidade de segurança-porteiro.

CLIQUE
AQUI! 30h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!
SEGURANÇA PRIVADA

Formação de Segurança-Porteiro
Atualização (Autorização 07SPR)

Todos aqueles que pretendam atualizar o seu 
cartão de Segurança-Porteiro precisam de frequen-
tar 40 horas desta formação.

Formação de base para todos aqueles que desejem 
enveredar por uma especialidade de segurança-porteiro.

CLIQUE
AQUI! 40h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Assistente de Recinto Desportivo
Atualização (Autorização 07ARD)

Todos aqueles que pretendam atualizar o seu 
cartão de Assistente de Recinto Desportivo 
precisam de frequentar 30 horas desta formação.

O curso pretende permitir aos participantes a aquisição 
de conhecimentos sobre as regras, medidas de seguran-
ça, e procedimentos especí cos associados á Função de 
Segurança privada em recintos Desportivos, Sectores e 
Anéis de Segurança.

CLIQUE
AQUI! 40h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Assistente de Recinto Desportivo
(Autorização 07ARD)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma forma-
ção na área de Proteção de Pessoas e ens. Os 
formandos têm de ter a Formação Base para poder 
frequentar esta especí ca cuja duração é de 90 
horas.O curso pretende permitir aos participantes a aquisição 

de conhecimentos sobre as regras, medidas de seguran-
ça, e procedimentos especí cos associados á Função de 
Segurança privada em recintos Desportivos, Sectores e 
Anéis de Segurança.

CLIQUE
AQUI! 30h

PRESENCIAISPRESENCIAL
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https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-seguran-porteiro-autoriza-o-07spr-0
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-seguran-porteiro-atualiza-o-autoriza-o-07spr-1
https://www.comunilog.com/cursos/assistente-de-recinto-desportivo-autoriza-o-07ard-parcial-0
https://www.comunilog.com/cursos/assistente-de-recinto-desportivo-atualiza-o-autoriza-o-07ard-0


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Formação de Assistente de Recinto de
Espetáculos (Autorização 07ARE)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma forma-
ção especí ca na área de Proteção de Pessoas e 
Bens. Esta formação tem duração de 70 horas.

Esta formação pretende dotar os formandos de conheci-
mentos relativos às funções de assistente de recinto de 
espetáculos.

CLIQUE
AQUI! 70h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!
SEGURANÇA PRIVADA

Formação de Assistente de Recinto de
Espetáculos (Autorização 07ARE)
Atualização

Todos aqueles que pretendam atualizar a especiali-
dade de ARE - Assistente de Recinto de Espetácu-
los precisam de frequentar 30 horas de formação.

Esta formação pretende que os formandos atualizem os 
conhecimentos relativos às funções de assistente de 
recinto de espetáculos.

CLIQUE
AQUI! 30h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Assistente de Recinto Desportivo
Atualização (Autorização 07ARD)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma forma-
ção na área de Proteção de Pessoas e ens. Os 
formandos têm de ser detentores do ARE para 
poder frequentar esta especí ca de 30 horas.

O curso pretende permitir aos participantes a aquisição 
de conhecimentos sobre as regras, medidas de seguran-
ça, e procedimentos especí cos associados á Função de 
Segurança privada em recintos Desportivos, Sectores e 
Anéis de Segurança.

CLIQUE
AQUI! 30h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Curso de Segurança Privada
Formação Base (Autorização 07BAS)

O curso de segurança privada é destinado a todos 
aqueles que pretendam adquirir uma formação na 
área de Proteção de Pessoas e ens para poder 
exercer esta atividade.

O curso de segurança privada, pretende dotar os partici-
pantes de formação de bases para todos aqueles que 
pretendam adquirir uma formação na área da Segurança 
Privada.

CLIQUE
AQUI! 30h

PRESENCIAISPRESENCIAL
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https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-assistente-de-recinto-de-espet-culos-autoriza-o-07are-0
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-assistente-de-recinto-de-espet-culos-autoriza-o-07are-atualiza-o-0
https://www.comunilog.com/cursos/curso-de-seguran-privada-forma-o-base-autoriza-o-07bas-0
https://www.comunilog.com/cursos/assistente-de-recinto-desportivo-atualiza-o-autoriza-o-07ard-0


VER
ONLINE

DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Todos aqueles que pretendem atualizar
conhecimentos relativos às funções de
assistente de portos.

CURSO

Assistente de Portos e Aeroportos 
Proteção Portuária (Autorização 
07APA) 
Atualizar os conhecimentos relativos às funções de 
assistente de portos - proteção portuária

CLIQUE
AQUI!

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!
SEGURANÇA PRIVADA

Combate a incêndios e meios de
1º intervenção

Equipa de Seguranças do Hospital.

o nal deste curso, os formandos deverão ser capazes 
de interpretar medidas de autoproteção, executar proce-
dimentos de emergência e atuar com meios de primeira 
intervenção perante focos de incêndio em fase inicial.

CLIQUE
AQUI! 6h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Formação de Vigilante - Atualização
(Autorização 07VIG)

Todos os que pretendam atualizar o cartão de 
igilante é necessário frequentar 30 horas de 

formação.

Dotar os formandos com conhecimentos necessários 
para a atualização do seu exercício da função de Vigilante.

CLIQUE
AQUI! 30h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Curso de Supervisor de Segurança Privada O curso destina-se a pessoal de segurança ou 
vigilância (detentor de cartão A  válido), supervi-
sores e/ou chefes de grupo de empresas de 
segurança privada que pretendam desenvolver as 
suas competências nesta área, cidadãos nacionais 
ou da comunidade europeia que pretendam desen-
volver a sua carreira na segurança privada, desem-
pregados ou pro ssionais que pretendam a sua 
requali cação pro ssional na área da segurança 
privada.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam exercer funções como supervisor de 
segurança privada.

CLIQUE
AQUI! 30h

PRESENCIAISPRESENCIAL

E-LEARNING

4 h

ONLINE
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https://www.comunilog.com/cursos/combate-inc-ndios-e-meios-de-1-interven-o
https://www.comunilog.com/cursos/curso-de-supervisor-de-seguran-privada
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-vigilante-atualiza-o-autoriza-o-07vig-0
https://www.comunilog.com/cursos/assistente-de-portos-prote-o-portu-ria-atualiza-o-autoriza-o-07apa-p


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Formação de Vigilante (Autorização 07VIG) Todos aqueles que pretendam adquirir uma forma-
ção na área de Proteção de Pessoas e ens e, 
pretendam esta especialidade, precisam de 
frequentar 90 horas deste curso.

Dotar os formandos com conhecimentos necessários 
para o exercício da função de Vigilante.

CLIQUE
AQUI! 90h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!
SEGURANÇA PRIVADA

Vigilante de Transporte de Valores
(Autorização 07VTV)

Todos aqueles que pretendem adquirir conheci-
mentos relativos às funções de vigilante de 
transporte de valores.

Dotar os formandos com conhecimentos necessários 
para o exercício da função de Vigilante de Transporte de 
Valores.

CLIQUE
AQUI! 171h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Prevenção e Combate a Incêndios O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 

de aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos 
nos casos de incêndio.

CLIQUE
AQUI! 15h

ONLINEE-LEARNING

ste curso destina-se a empre ados de empresas 
e instituições  em como ao p lico em eral 
interessado no tema. 

m a e a inc ndi  em edifici
o final deste curso  os formandos deverão ser 

capazes de atuar com meios de primeira intervenção 
perante focos de inc ndio.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAISPRESENCIAL
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https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-vigilante-atualiza-o-autoriza-o-07vig-0
https://www.comunilog.com/cursos/vigilante-de-transporte-de-valores-autoriza-o-07vtv-parcial-0
https://www.comunilog.com/cursos/preven-o-e-combate-inc-ndios


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Técnicas de Socorrismo Principios Básicos Ativos e/ou Desempregados

O curso de écnicas de socorrismo - princípios básicos 
forma pro ssionais na área do primeiros socorros capazes 
de dar resposta com e cácia às diferentes situaç es de 
assistência com que se podem confrontar.

CLIQUE
AQUI! 25h

ONLINEE-LEARNING

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!
SEGURANÇA PRIVADA

Formação de Vigilante de Proteção e
Acompanhamento Pessoal
(Autorização 07VPAP)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma forma-
ção na área de Proteção de Pessoas e ens.

Formação de base para todos aqueles que desejem 
enveredar por uma especialidade de vigilante de pessoas.

CLIQUE
AQUI! 190h

PRESENCIAISPRESENCIAL

25h
ONLINEE-LEARNING

Formação de Vigilante de Proteção e
Acompanhamento Pessoal
(Autorização 07VPAP) - Atualização

Todos aqueles que pretendam atualização o cartão 
de Vigilante de Proteção e Acompanhamento 
Pessoal.

O curso de Formação Especí ca de igilante de Proteção 
e Acompanhamento Pessoal - Atualização (0 PAP) é 
ideal para todos os formandos que desejem atualizar os 
seus conhecimentos na especialidade de vigilante de 
pessoas.

CLIQUE
AQUI! 190h

PRESENCIAISPRESENCIAL

25h
ONLINEE-LEARNING
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https://www.comunilog.com/cursos/t-cnicas-de-socorrismo-princ-pios-b-sicos
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-vigilante-de-prote-o-e-acompanhamento-pessoal-autoriza-o-07vpap-0
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-vigilante-de-prote-o-e-acompanhamento-pessoal-autoriza-o-07vpap-atualiza-o-0


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Técnicas de Socorrismo Principios Básicos Ativos e/ou Desempregados

O curso de écnicas de socorrismo - princípios básicos 
forma pro ssionais na área do primeiros socorros capazes 
de dar resposta com e cácia às diferentes situaç es de 
assistência com que se podem confrontar.

CLIQUE
AQUI! 25h

ONLINEE-LEARNING

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!
SEGURANÇA PRIVADA

Formação de Vigilante de Proteção e
Acompanhamento Pessoal
(Autorização 07VPAP)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma forma-
ção na área de Proteção de Pessoas e ens.

Formação de base para todos aqueles que desejem 
enveredar por uma especialidade de vigilante de pessoas.

CLIQUE
AQUI! 190h

PRESENCIAISPRESENCIAL

25h
ONLINEE-LEARNING

Formação de Vigilante de Proteção e
Acompanhamento Pessoal
(Autorização 07VPAP) - Atualização

Todos aqueles que pretendam atualização o cartão 
de Vigilante de Proteção e Acompanhamento 
Pessoal.

O curso de Formação Especí ca de igilante de Proteção 
e Acompanhamento Pessoal - Atualização (0 PAP) é 
ideal para todos os formandos que desejem atualizar os 
seus conhecimentos na especialidade de vigilante de 
pessoas.

CLIQUE
AQUI! 190h

PRESENCIAISPRESENCIAL

25h
ONLINEE-LEARNING
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https://www.comunilog.com/cursos/t-cnicas-de-socorrismo-princ-pios-b-sicos
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-vigilante-de-prote-o-e-acompanhamento-pessoal-autoriza-o-07vpap-0
https://www.comunilog.com/cursos/forma-o-de-vigilante-de-prote-o-e-acompanhamento-pessoal-autoriza-o-07vpap-atualiza-o-0


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Fiscal de Exploração de Transportes Públicos Todos aqueles que pretendem adquirir conheci-
mentos relativos às funções de scal de e ploração 
de transportes públicos.A formação de scal de e ploração de transportes 

públicos tem como objetivo passar conhecimento nas 
funções de scal de e ploração de transportes p licos  
ao n vel de conhecimentos do re ime de scalização de 
t tulos de transporte  compet ncias em estão de 
con itos  e conhecimentos e procedimentos de re isto 
de incidentes.

CLIQUE
AQUI! 30h

ONLINEE-LEARNING

Fiscal de Exploração de Transportes
Públicos - Actualização 

sta formação destina-se a todos os pro ssionais 
que pretendam renovar o cartão pro ssional de 

iscal de ploração de Transportes licos e 
atualizar os seus conhecimentos.

ste curso visa dotar o formando das compet ncias 
necessárias para a atualização do seu e erc cio da função 
de iscal de ploração de Transportes licos.

CLIQUE
AQUI! 10h

ONLINEE-LEARNING

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!
SEGURANÇA PRIVADA
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https://www.comunilog.com/cursos/fiscal-de-explora-o-de-transportes-p-blicos-atualiza-o
https://www.comunilog.com/cursos/fiscal-de-explora-o-de-transportes-p-blicos
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