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Senhor Ministro da Administração Interna.  

Excelência.  

Registamos, com afeto, a presença de Vossa Excelência, nesta cerimónia 

uma honra ímpar para este Instituto.  

Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador Geral da República em 

representação de Sua Excelência a Procuradora Geral 

Excelentíssimo Senhor Provedor de Justiça.  

Senhor Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna e 

Senhor Secretário de Estado da Administração Interna 

Senhor Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna.  

Senhor Diretor Nacional da PSP  

Excelência.  

A sua presença constitui prova de muito apreço para este Instituto, que 

dirigiu superiormente, entre 2008 e 2012. 

Ex.mos Senhores Diretores Nacionais Adjuntos e Senhor Inspetor 

Nacional. 

Igualmente, a vossa presença enobrece esta sessão, desde logo como ex-

alunos, que tanto tem dado a esta Polícia.  

Caros convidados e docentes em todos os graus e qualidades 

A vossa presença representa, um gesto de estima e um incentivo a ir mais 

além.  
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À ousadia da fundação da Escola Superior de Polícia, em 1982, sucedeu-

se o empreendedorismo dos últimos anos, capaz de abrir novos 

horizontes. Por isso, hoje, celebramos o futuro, orgulhosos do passado, 

guiados por valores em que acreditamos e são fundamento da República. 

Na verdade, os sucessos alcançados permitem-nos, agora, dar novos 

passos ao serviço da Polícia e de Portugal.  

Assim, projetamos, até 2014, as seguintes linhas estratégicas:  

 Aproximar a nossa realidade institucional ao regime jurídico do 

ensino superior e aos critérios de acreditação de ciclos de estudo, 

definidos pela A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior, consagrando-se um quadro de docentes;  

 Aumentar a oferta formativa à comunidade de segurança; 

 Aprofundar a investigação de apoio à decisão, através do Centro de 

Investigação, cuja excelência se comprova na obra publicada;  

 Renovar a imagem institucional no espaço cibernáutico;  

 Intensificar a cooperação com as academias policiais lusófonas;  

 Reforçar as parcerias universitárias no domínio dos estudos de 

seguridade;  

 Alargar a ação de responsabilidade social, apoiando iniciativas 

mobilizadoras da sociedade, nomeadamente de apoio à prevenção  

da violência doméstica e de promoção da igualdade do género;  

 Automatizar o processo escolar;  

 Renovar as instalações, sobretudo o espaço de internato e criar  

uma sala de simulação de eventos.  

Esta visão está alinhada com as opções estratégicas da PSP, para 2013-

2016, e projeta-se no plano de atividades para o corrente ano, e para o 

vindouro: de facto, este Instituto dispõe ora de instrumentos de gestão, 
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habilitantes da gestão por objetivos, responsável e responsabilizante, e da 

otimização de recursos.  

Por certo, a formação constitui a linha central de ação, tendo em vista o 

reforço de competências, traduzível em valor acrescentado para as 

organizações, como tem sido o Curso Avançado em Segurança para o 

Setor Empresarial. Nesse sentido, projetar-se-á, nos tempos vindouros, a 

realização de cursos em diversos domínios, alguns deles a concretizar em 

parceria com a UNICRI (Instituto Inter-regional das Nações Unidas de 

Pesquisa sobre o Crime e a Justiça), e outros via Academia Europeia de 

Polícia (CEPOL); mais concretamente, dentro de dias, iniciar-se-á o 

Workshop Media Management – Comunicação e Gestão de Risco.  

Uma palavra ainda, para realçar o esforço em curso, já com frutos, 

produzido pelo Centro de Investigação deste Instituto relativa à 

cooperação em matéria formativa com as polícias brasileiras e com amplo 

desenvolvimento no futuro próximo.  

Ano após ano, este Instituto cumpre a sua missão. Tal tem sido possível 

pelo empenho de muitos – agentes, chefes, oficiais, técnicos superiores, 

docentes e alunos –, cujo mérito do trabalho importa reconhecer. Sem 

essa dedicação, nunca teria sido possível alcançar o sucesso académico, 

obtido no ano letivo transato - dois mestrados lecionados às várias ações 

de formação, no quadro de projetos europeus, mormente quanto à 

segurança de grandes eventos.  

Apesar das dificuldades, a esperança guia-nos; para tanto, fazemos de 

cada dificuldade um incentivo à inovação, para assim honrarmos a Polícia 

de Segurança Pública, a que nos orgulhamos de pertencer. É de realçar 

que isso tem sido possível, porque, nos últimos meses, foram resolvidos 

diversos problemas, que afetavam o funcionamento deste Instituto, com 

empenho da direção nacional da PSP, - numa união em torno do objetivo 

comum. Assim se faz um ISCPSI +, assente em padrões de qualidade e 
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capaz já no corrente ano de aumentar em 6% a receita, face ao ano 

antecedente.  

Reconhecida a obra feita, nos últimos anos, e as sinergias, reunidas 

ultimamente, de que destacamos o Protocolo com o Instituto Nacional de 

Aviação Civil, temos a convicção que vale a pena o esforço feito porque 

este Instituto, enquanto parte da Polícia de Segurança Pública, constitui, 

como dizia o filósofo Aristóteles, um dos maiores bens da nossa pátria.  

Pelo caminho do rigor e da competência, juntamos tradição e inovação: eis 

o nosso caminho.  

Quanto a vós alunos do Mestrado Integrado, esforçai-vos por alcançar a 

meta académica que alvejais: o vosso sucesso académico é a justa glória 

deste Instituto e, para o corpo docente, a sua maior fonte de realização 

profissional. De vós, o país e, sobretudo, esta Polícia esperam o vosso 

melhor, quando abraçarem a profissão policial, uns em breve e outros 

daqui a uns anos; isso há de suceder em plena mudança do paradigma de 

segurança e de afirmação da PSP, como polícia integral e inteligente.  

Aos formandos do Mestrado Não Integrado deixamos, também, uma 

palavra de apreço pelo vosso esforço académico; por certo, a 

concretização dos vossos sonhos, há de ser a glória deste Instituto. Aliás, 

não podemos deixar de assinalar que o presente ano letivo é o ano 

académico com mais mestrandos a frequentar esse Mestrado, prova do 

mérito desta iniciativa académica. Mais, é nossa intenção facilitar, em 

breve, estágios curriculares, em ambiente empresarial, aos formandos  

ainda sem vínculo laboral,  para assim potenciar a vossa empregabilidade.  

Na construção do sucesso académico e na formação profissional dos 

futuros oficiais cabe um papel decisivo ao Corpo de Alunos, cuja atual 

equipa de trabalho tem vindo a desenvolver as competências de liderança 

dos cadetes, impulsionando projetos-escola nesse sentido. Dentre as 
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muitas ações promovidas pelo Corpo de Alunos, permita-nos destacar as 

de cariz solidário, como a 4.ª edição da Corrida ISCPSI/APAV e a Festa de 

Natal em prol das crianças da Associação SOL.  

Assim, se formam oficiais, cidadãos, homens e mulheres empenhados nos 

ideais da República.  

Permitam-nos ainda mais uma pequena nota, mas cheia de significado, 

para referir a recente constituição da Associação Académica deste 

Instituto, com o apoio dos Serviços Sociais desta Polícia – mais um passo 

de futuro certo.  

Antes de terminar, lembramos com saudade todos os docentes, alunos e 

funcionários, que prestaram serviço neste Instituto, e que já faleceram.  

Por último, expressamos o nosso apreço por todos os que nos precederam 

neste Instituto e deram o seu melhor pela causa pública.  

A todos o nosso sincero bem-haja, pela vossa presença nesta caminhada 

de futuro.  

Eis em breves palavras, o nosso sentir, a nossa visão, o nosso provir.    

Assim, a arte e o engenho nos conduzam.  

Tenho dito.  


