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ANEXO D
ESCOLA DA AUTORIDADE MARÍTIMA
Cooperação na área da formação

A Escola da Autoridade Marítima (EAM) é um estabelecimento de ensino na
dependência da Direção-geral da Autoridade Marítima (DGAM) cuja missão
principal é garantir e promover a formação técnico-profissional do pessoal afeto
aos órgãos e serviços da estrutura da estrutura da Autoridade Marítima
Nacional (AMN).
A formação na EAM é ministrada através de quatro Núcleos de Formação:





Autoridade Marítima;
Polícia Marítima (PM);
Faroleiros;
Socorros a Náufragos.

O Núcleo de Formação da Autoridade Marítima (NFAM) destina-se à formação
de quadros dos órgãos regionais e locais da DGAM. Entre os vários cursos
ministrados por este núcleo salientam-se os seguintes:








Curso de aperfeiçoamento em autoridade marítima para os Capitães dos
portos e adjuntos;
Estágio para chefe de serviço administrativo e financeiro de
departamento;
Curso para peritos da Autoridade Marítima, escrivão e patrão-mor;
Curso de operações no mar;
Curso de controlo da pesca;
Curso de aperfeiçoamento em vistorias;
Curso de aperfeiçoamento em Autoridade Marítima para funcionários
administrativos.

O Núcleo de Formação da Polícia Marítima (NFPM) tem como função principal
a formação dos quadros e agentes da PM. Destacam-se os seguintes cursos:






Curso de formação de agentes da PM;
Curso de promoção a subchefe da PM;
Curso de aperfeiçoamento em armas menos letais. Este curso tem os
seguintes
módulos:
Bastão
tático
Extensível;
Algemagens;
Movimentação Tática; Código Gestual Policial; Abordagem a viaturas;
Manutenção da Ordem Pública; Lanterna Tática; Arma Elétrica
Imobilizante ou Atordoante – Taser; Gás Pimenta.
Curso de aperfeiçoamento em armas letais;
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Curso de aperfeiçoamento em defesa pessoal;
Curso de aperfeiçoamento em condução de motos de água, em
ambiente policial;
Curso de aperfeiçoamento em governo e manutenção de embarcações.
Este curso tem os seguintes módulos: Técnicas de sobrevivência no
mar; Operador de Embarcação Pneumática com Motor Fora de Borda
(OEP): Operador de Embarcações até 9 metros (OE9M); Operador de
Embarcação de Alta Velocidade (OEAV);
Curso de aperfeiçoamento de abordagem no mar.

O Núcleo de Formação de Faroleiros (NFF) tem como objetivo a formação de
pessoal que desempenha ou venha a desempenhar funções no âmbito do
assinalamento e posicionamento marítimos e está certificado para ministrar
cursos reconhecidos pela International Association of Lighthouse Authorities
(IALA). Entre outros, destacam-se:



Curso de Formação de Faroleiros;
Curso Complementar de Faroleiros.

O Núcleo de Formação de Socorros a Náufragos (NFSN) é responsável pela
formação dos nadadores-salvadores e pelo aperfeiçoamento e atualização das
tripulações das embarcações salva-vidas. Entre os vários cursos ministrados
destacam-se:








Curso de Nadador-salvador;
Curso de Coordenador de Nadador-salvador;
Curso de Formador de Nadador-Salvador;
Curso de Suporte Básico de Vida e Oxigenoterapia;
Curso de Operador de Moto de Salvamento Marítimo;
Curso de Operador de Lançador Pneumático de Linhas;
Módulos de formação específicos em contexto de socorros a náufragos
e assistência a banhistas (motos de salvamento marítimo, embarcações
de pequeno porte, veículos 4x4).

