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Informações Militares, 

Contrainformações e 

Guerra Moderna 

 

A importância das Forças Armadas para a Segurança Nacional é a mais alta, como todos 

reconhecemos.  

Desde a defesa dos nossos cidadãos e interesses no exterior, às Forças Nacionais Destacadas 

(FND) no âmbito de vários compromissos internacionais, as Forças Armadas representam o que 

de melhor há num Estado e em cidadãos a cumprir o seu dever de forma abnegada. 

Nesse sentido, também a proteção das forças e da missão passa por uns Serviços de Informações 

Militares capacitados e operacionais.  

Para compreender a evolução dos Serviços de Informações Militares e as diferentes culturas de 

Informações Militares no mundo e o que é ou como deve operar – idealmente –  um Serviço de 

Informações Militares, torna-se obrigatório beber de fontes da mais alta qualidade e extensa e 

comprovada experiência na matéria. Torna-se obrigatória a frequência do presente curso. 

 
Algumas matérias do curso: 

 

• A Comunidade Portuguesa de Informações 

• História das Informações e Contrainformações Portuguesas 

• Política Externa Portuguesa 

• Sistemas de Informações: Informações Estrangeiras e Culturas de Segurança 

• Guerra: Passado, Presente e Futuro 

• Operações de Informação e Guerra de Informação 

• Estratégia e Táticas 

• Estratégia Militar: Teoria e Prática 

• Dissuasão e / ou Controle 

• Pesquisa e Análise 

• Recrutamento e Gestão de Fontes 

• Planeamento e Orçamento para Operações de Informações no Terreno 
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Destinatários Elementos das Forças Armadas (Oficiais, Sargentos e Praças) e das 

Forças de Segurança e para civis - profissionais e académicos -, para 

quem o conteúdo seja relevante.  

Duração do curso 10 dias 

Data   21 de Junho 2021 a 02 de Julho 2021 

No final do curso Certificado de Presença (Cerimónia de Encerramento) 

Valor   €450 (IVA inc) 

Vagas disponíveis Limitadas 

Horário do curso Pós-Laboral 

(2h/dia pós-laboral) 

Documentos  Cópia do Cartão de Cidadão 

   Assinatura de Non Disclosure Agreement (a fornecer na inscrição) 

* Localização  Portugal / Lisboa 

** Descontos  10% para grupos de mais de 5 elementos 

*** Pagamento inclui Material de Suporte 

**** Pagamentos Candidaturas só são validadas após confirmação de pagamento 

 

Contacte-nos: intellcorp@protonmail.com 
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