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EDITORIAL

A

Newsletter é uma ferramenta comunicacional
hodierna que facilita a proximidade com
os vários públicos diferentes, contribuindo
para uma imagem positiva da organização,
alicerçada na realidade e representada por bons produtos.
Ora, este suporte comunicacional serve, em primeira
linha, para transmitir e divulgar ao público interno e aos
nossos parceiros institucionais a informação considerada
relevante.
Serve, também, como um veículo de relações públicas
para apoiar as campanhas estratégicas.
As relações públicas preocupam-se com os valores intangíveis de confiança,
credibilidade, reputação e ética.
A ética está ligada ao conceito de responsabilidade social, por isso se enquadra na
área das relações públicas.
Conto com todos os atores desta tão nobre instituição: corpo docente, não docente e
alunos, para darem o seu contributo, no sentido de catapultarmos a nossa Newsletter,
junto de todos os colaboradores e parceiros institucionais.
Contamos com todos! Vamos a isso, com obras e valores…
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Grupo de Trabalho:
Dr. Hipólito Cunha | Coordenador
Agente Principal José Outeiro | Edição e Artes Gráficas
Colaboradores:

A Direção
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Corpo docente, não docente e alunos
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34.º CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE POLICIA

Foram admitidos 30 alunos, após um processo de seleção e realização de prérequisitos de natureza física, psicológica e médica...”

E

m 25 de setembro de 2017, apresentaram-se neste
Instituto os novos cadetes-alunos do 34.º Curso de
Formação de Oficiais de Polícia – Curso de Mestrado
Integrado em Ciências Policiais.

Foram admitidos 30 alunos, após um processo de seleção
e realização de pré-requisitos de natureza física, psicológica e
médica, de entre um total de 685 candidatos.
As aulas tiveram início no dia 2 de outubro de 2017, constituindose o 1.º ano do curso com um total de 46 cadetes-alunos, sendo
30 resultantes do processo de seleção nacional e 16 provenientes
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, ao abrigo de
protocolos de cooperação técnico-policial.
Nuno Pica dos Santos, Comissário
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EXERCÍCIO LEÃO

Os cadetes acompanharam
atividades da GNR, Infantaria,
Artilharia e Cavalaria...”

5

ÍNDICE

E

INÌCIO

ntre os dias 07 e 10 de Julho, quatro cadetes do Instituto,
juntamente com dois cadetes da Escola Naval, foram convidados
pela Academia Militar a fim de integraram o Exercício Leão,
inserido nos Blocos de Formação Militar, de forma a aplicarem
os conhecimentos adquiridos ao longo do ano e que contribuiu
também para reforçar os laços de camaradagem entre os cadetes do ISCPSI
e as Academias de Ensino Superior Militar. Os cadetes acompanharam
atividades da GNR, Infantaria, Artilharia e Cavalaria, tendo tido uma pequena
noção dos vários exercícios realizados em cada área, sendo, assim, possível
uma troca de experiências e saberes extremamente rica e interessante entre
todos.
							Bruno Torres, Comissário

CEPOL COURSE 37/2017

Higher Institute of Police Sciences and
Internal Security

...nas instalações do ISCPSI,
decorreu o Curso CEPOL
designado de “Airport Security Soft Target Protection”...”
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CEPOL é uma agência da União Europeia que promove a
cooperação policial através da formação, sendo que, em
Portugal, um dos seus parceiros institucionais é o Instituto
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) Lisboa, da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Entre os dias 11 e 14 de julho de 2017, nas instalações doISCPSI,
decorreu o Curso CEPOL designado de “Airport Security - Soft Target
Protection”, no qual estiveram presentes representantes e peritos de
inúmeras polícias europeias, bem como diversos observadores, num
total de 55 participantes.
Este evento foi muito intensivo, participativo e produtivo, sendo que
a partilha de conhecimentos e experiências policiais foi uma constante.
Foram, ainda, apresentadas e discutidas as práticas mais avançadas
no que a esta temática diz respeito.
Hugo Cruz,Subintendente
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CURSO CEPOL - PUBLIC ORDER
SECURITY DURING MAJOR EVENTS
...decorreu, neste Instituto, entre
os dias 18 e 22 de setembro o
curso “Public Order - Security
During Major Events (HOUSEEUSEC)”
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o âmbito da cooperação internacional com a Agência da União
Europeia para a Formação Policial (CEPOL), decorreu, neste
Instituto, entre os dias 18 e 22 de setembro, o curso “Public
Order - Security During Major Events (HOUSE-EUSEC)”.
O curso, organizado em cooperação com a Academia
de Polícia da Polónia, em Katowice, contou com a presença de oito
formadores, quatro dos quais estrangeiros e 25 participantes de diversos
países da União Europeia.
À semelhança dos cursos anteriores, este revestiu-se de grande
sucesso, servindo para enaltecer, ainda mais, a capacidade do ISCPSI
na organização de eventos formativos internacionais.
Hugo Cruz,Subintendente

MAKE-A-WISH
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ISCPSI participou, mais uma vez, na celebração do Dia Azul nas Escolas, associando-se
à celebração do 37º aniversário da Make-A-Wish Internacional, celebrado a 29 de Abril.
Esta ação pretende envolver a comunidade escolar na missão da Make-A-Wish,
partilhando valores de responsabilidade social e voluntariado junto dos alunos.

Congratulamo-nos com o reconhecimento, através de um certificado e de uma carta
de agradecimento recebidos.
Maria Isaura, Técnica Superior
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150 DA PSP

FESTA DO LIVRO DE BELÉM

E

ntre os dias 08 e 09 do Mês de Agosto comemoraram-se os 150
anos da Polícia de Segurança Pública, na Avenida dos Aliados, na
cidade do Porto. A cerimónia de abertura foi presidida pela Ministra
da Administração Interna, Doutora Constança Urbano de Sousa.
Por muito difícil que a missão da Polícia possa ser, por muito grandes que sejam
os obstáculos e por muito intenso que seja o seu ritmo de crescimento, é muito
importante nunca deixar de ter um sorriso escondido nos confins da esperança,
e a Polícia de Segurança Pública, quando sorri desta maneira para as pessoas,
deixa claro que nunca perdeu e que não perderá, nunca, esse sorriso.
Rui Rodrigues, Cadete -Aluno do 3.º ano
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ntre os dias 21 e 24 de setembro de 2017 a Polícia de Segurança
Pública, através do ISCPSI, marcou presença na Festa do Livro de
Belém, organizada pelo Museu da Presidência da República, em
colaboração com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros,
nos jardins do Palácio de Belém, evento consagrado à promoção dos autores
de Língua Portuguesa.
Nuno Poiares, Subintendente

