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A realidade atual exige a formação de profissionais especialistas, dotados de elevado 

conhecimento técnico e de capacidade de transformarem esse conhecimento em ações 

concretas que façam a diferença no dia-a-dia. A complexidade do mundo em que 

vivemos, a velocidade das constantes mudanças, a diversidade e especificidade dos 

desafios que se colocam a cada profissional exigem uma contínua aprendizagem de 

conceitos, contextos e soluções.  

Sabemos, no entanto, que um profissional de sucesso não é aquele que unicamente 

domina o conhecimento, mas sim, que é capaz de o colocar em prática, de o discutir e 

de o transformar em valor acrescentado para a sua vida e para o trabalho, partilhando 

esse conhecimento. 

Em resposta a este novo paradigma do ensino e da formação, o Sindicato Nacional das 

Polícias Municipais (SNPM) apresenta uma oferta formativa com um carácter 

marcadamente modular. A formação está orientada para o desenvolvimento das 

capacidades ativas, e vai iniciar na sede do SNPM, sita na Praceta Públia Hortênsia, 36 

4400-163 Vila Nova de Gaia, e de futuro em outros locais a designar. 

Os programas executivos que propomos, oferecem uma solução à medida do trabalho 

profissional de Polícia Municipal. Esta caraterística da oferta formativa permite ir ao 

encontro das necessidades específicas dos nossos associados. 

A Formação para os Associados do SNPM, tem como objetivo uma formação de 

profissionais especialistas, através do desenvolvimento de competências técnicas 

específicas nas áreas de atividade e interesse. 
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Assim, com este plano de formação, o SNPM abre uma oportunidade única de se 

valorizar profissionalmente. Uma oportunidade que, no atual cenário, pode ser o 

diferencial competitivo decisivo para fazer de si a resposta às necessidades dos 

objetivos para o seu Serviço desempenhado nos Serviços de Polícia Municipal. 

Aproveite estes cursos para desenvolver as suas capacidades, ter no seu curriculum uma 

mais-valia e se sentir mais capaz para o desempenho do trabalho.  

 

A necessidade de nos adaptarmos às mudanças sociais, culturais e tecnológicas, a curta 

vigência dos saberes científicos e pedagógicos, as constantes alterações dos normativos 

legais, colocam-nos hoje novos desafios que por certo saberemos ultrapassar, 

atualizando, alargando e diversificando os saberes iniciais, tendo como pano de fundo o 

excelente trabalho desempenhado pelas Polícias Municipais.  

 

 No entanto, o SNPM procura nortear a atuação dos Profissionais de Polícia Municipal, 

pela presença determinada e pelo esforço de continuidade de um serviço de qualidade e 

credibilidade com que sempre se afirmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


