International Police Training Academy (IPTA) é uma
organização mundial de treinamento para oficiais da
Polícia, que junta profissionais do serviço policial sem
distinção de patentes, sexo, cor, língua ou religião, em
atividade ou aposentados, para criar entre eles laços de
amizade e cooperação, mas principalmente para o
aperfeiçoamento através de treinamento específico
preparando-os para encarar missões e empreender
técnicas a cada dia, tendo como objetivo a preservação
das vidas dos policiais que trabalham em várias
missões de segurança pública.

O IPTA foi fundado em 2015
pelo oficial de polícia
Alexandre Vigier, membro
da Brigada Anti-Crime no
Departamento de Val-d´Oise,
na França (95 B.A.C.D).
(Operações especiais de
Segurança Pública)
Os laços foram sendo
amarrados desde 2009, com
contatos e amigos policiais
com base no, Brasil, e desde
2014 em Portugal.
Durante sua carreira ele teve
a oportunidade de passar sua
experiência de campo para
diversos policiais através de
intercâmbios internacionais,
para policiais do Brasil e de
Portugal.

Atualmente o IPTA conta com escritórios no Brasil e em Portugal e
com uma seção de paraquedismo militar na República Tcheca. Em
breve será inaugurado o escritório no Canadá.

.

O aumento da violência contra policiais desde 2005, a dificuldade no
cumprimento das tarefas diárias apesar do treinamento adequado dos
colegas e o aumento no número de feridos e mortos nas instituições,
fez com que o escritório do IPTA trabalhasse em um método de uso
progressivo de força que se adapte à evolução dos meios utilizados
pelo crime.

O escritório IPTA França realiza um
estudo desde 2009 e trabalha com um
banco de dados diário na adaptação
dos métodos policiais, através de
respeito e ética, com um só objetivo
específico: a preservação da vida,
tanto dos policiais envolvidos nas
ocorrências, como dos demais
indivíduos envolvidos.
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O Modern Police Tactical Shooting
(MPTS), é um método de tiro que
toma como base os feedbacks de
Chuck Taylor, um soldado
americano veterano da guerra do
Vietnã, que foi ferido diversas vezes
em combate. De acordo com ele, as
baixas poderiam ter sido evitadas se
houvesse melhor conhecimento
sobre as armas e especialmente
melhor controle das mesmas durante
o combate.

Ele também constatou que 80% dos
feridos ou mortos em combate, tiveram
algum tipo de incidente de tiro, falha de
equipamento ou esquecimento de
desativar a trava ou ainda falta de
munição.
Sua triste constatação não para por aí:
5% dos soldados americanos perderam
suas vidas devido a erros de seus
colegas.
Chuck Taylor procurou então as falhas
no ensinamento e doutrina militar
americana para criar a ASAA
(American Small Arms Academy), onde
ele estabelece métodos de instrução que
criam em um ambiente artificial,
reflexos condicionados comumente
utilizados em situações reais, simulando
stress.

O MPTS é também um resultado
dos feedbacks das experiências
de policiais franceses, brasileiros
e americanos que estudaram no
IPTA desde 2005. Eles puderam
melhorar aspectos usando armas
de forma defensiva da maneira
adequada

Desenvolvido por, e para oficiais de polícia, contribui no uso
responsável de armamentos, sejam eles letais ou não-letais.
Diferentemente dos treinamentos militares, os oficiais de polícia se
encontram em situações complexas, onde tem, nas melhores situações,
de 1 a 3 segundos para analisar a situação, tomar a decisão correta e
agir de acordo com a legislação e princípios éticos.

M.P.T.S SIMULATOR
With Airsoft gun or fx simunition.

O MPTS foi desenvolvido
principalmente para oficiais de
segurança pública, e entende
que estes nunca vão iniciar
uma ação, mas precisam dar
uma resposta rápida à uma
ameaça ou situação específica.
O IPTA trabalha com um
método baseado em três
módulos, reservados para
oficiais de segurança pública:
Básico, Intermediário e
Avançado.

Modulo Básico:
O modulo básico permite ao oficial
conhecer seu equipamento e armas,
assimilar os princípios de segurança e
o torna responsável na operação de
armamentos, deixando-o apto a
resolver ameaças de um forma
operacional.
Ele irá assimilar como municiar,
guardar e carregar sua arma, como
recarregar e trocar carregadores, como
resolver panes e incidentes de tiro,
como evitar a visão de tunel e o uso de
mobiliário urbano como forma de
proteção balística. Aprenderá também
as técnicas básicas de tiro em
movimento, variadas técnicas básicas
de enfrentamento, reação imediata
encarando a ameaça, tanto em um
alvo, como em alvos múltiplos.

Modelo Intermediário:
O modulo intermediário é
intrinsecamente ligado ao módulo
básico, e permite ao oficial tomar suas
decisões levando em consideração sua
responsabilidade com sua equipe e
ambiente. Aprenderá neste módulo os
princípios de progressão em pares ou
trios em ambiente urbano hostil, os
princípios básicos de progressão em
área confinada, técnicas de tiro
intermediárias, reação a população civil
hostil, discernimento de tiro em alvos
múltiplos e distância segura, lidar com
reações inesperadas de sua equipe
perante uma ameaça e gerenciamento
de indivíduos levados presos.
O modulo intermediário conta ainda
com um modulo de simulação em um
dia extra.

Modulo Avançado:
O modulo avançado ajuda o
oficial a assimilar técnicas de
progressão, comprometimento
em ambiente confinado,
técnicas de engajamento e
emprego de armas em
veículos, discernimento de
tiro à ameaça em meio de
público não-hostil, retirada
tática de membros da equipe,
com escudeiro, levando em
consideração o nível de
ameça, transição de armas e
manejo de armamentos
mesmo ferido.

Currently, the M.P.T.S is available for pistol, revolver and shotgun.

O MPTS não foi desenvolvido para substituir os métodos das
diversas instituições na área, e não se constitui em treinamento
para unidades especiais.
É um pacote pedagógico que vai trazer para os oficiais de
segurança pública uma ferramenta adicional ao seu treinamento
padrão.

Atirar é uma forma de arte marcial, e como todas as atividades deste tipo,
é envolvente. Nenhuma técnica ou método vai servir para ser aplicada em
todas as situações como uma solução acertada pelo
simples fato de que as situações variam seus aspectos, mesmo que
possam ser similares, são diferentes.
Por que?
Por diferentes fatores, que devem ser levados em consideração pelos
policiais: população contexto social e político, tabelas de tempo,
estabilidade mental e psicológica e diferentes tipos de ações.
De qualquer forma, o MPTS foi desenvolvido para trazer algo a mais, que
pode fazer a diferença entre o sucesso ou fracasso na principal
missão do policial: voltar para casa vivo, com sua mente sã e satisfação
de ter sido capaz de desenvolver sua trabalho da melhor forma possível.

Além disso...

Conferimos diversos certificados ligados a parceiros de
instituições internacionais, como:

NAIS - Brevê de atirador norueguês.

Brevê de atirador paraquedista do
exército austríaco - Pistola.

Brevê de atirador paraquedista do
exército austríaco - Rifle.

Brevê de atirador do exército
austríaco para militares.

Brevê de atirador do exército
austríaco para civis.

Nossa parceria com o AECOPSD nos permite passar os brevês de
tiro da policia da Europa, comumente chamados de "Atirador
Europeu", com especialização em pistola e granada :

European Shooter Pistol

European Shooter Granada

MILITARY PARATROOPER PATENT
Através de intercâmbios internacionais, o IPTA organiza passagens
de brevê de paraquedista militar emitido pelos exércitos da
República Tcheca e Estados Unidos.

CONTACT
Responsable I.P.T.A Section France
-Monsieur COMPAGNON Nicolas,
Vice-Président I.P.T.A contact :
Nicolascmo@hotmail.com
06-63-77-38-82
Responsable I.P.T.A
-Monsieur VIGIER Alexandre, Président I.P.T.A
contact :
Esperenza95@hotmail.com
06-22-68-39-42 (uniquement sur Whatsapp)
Site internet : http://www.i-p-t-a.com/offline/
Page Facebook : Alexandre Vigier "Esperenza"

