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EDITORIAL

Com este número, o primeiro de 2017, da-
mos início a uma nova fase da Newsletter 
do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna (ISCPSI). Dois pontos im-
portam ser assinalados. Em primeiro lugar, 

relembrar que este projeto enquadra-se na promoção de 
um eixo prioritário das Grandes Opções Estratégicas do 
ISCPSI para o quadriénio 2017-2020 – Optimizar a gestão 
de recursos e os processos produtivos/melhorar a comuni-
cação interna e externa.

Em segundo lugar, dar nota que o layout que agora apresentamos resulta do trabalho 
desenvolvido, em anos anteriores, pelos alunos que integram o Projeto Escola Comuni-
cação e Desenvolvimento de Imagem.

Na Universidade interagem múltiplos atores: corpo docente, corpo não docente e 
alunos. Nesta perspetiva, o futuro e o sucesso da nova Newsletter passará, inevitavel-
mente, pelo vosso empenho e colaboração.

Contamos convosco.

                                                                                                                  A Direção
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Grupo de Trabalho:

Dr. Hipólito Cunha | Coordenador
Agente Principal José Outeiro | Edição e Artes Gráficas

Agente Principal Joaquim Moreira | Informática

Colaboradores:

Corpo docente, não docente e alunos
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LOGÍSTICA E FINANÇAS

A Direção do Instituto, tendo por 
referência um quadro orçamental 
exigente, vai continuar a 
exercer a sua ação de comando 
e direção de forma a assegurar 
as melhores condições de 
trabalho para o corpo docente, 
não docente e alunos.”



PLANO ESTRATÉGICO DO ISCPSI (2017-2020)

Por despacho do Diretor Nacional da PSP, Superintendente-chefe 
Luís Manuel Peça Farinha, de 18 de janeiro de 2017, foi aprova-
do o Plano Estratégico do ISCPSI, para o quadriénio 2017 – 
2020. Foram identificados seis eixos fundamentais:

Eixo 1 – Promover a qualidade do ensino;

Eixo 2 – Consolidar a investigação científica;

Eixo 3 – Reforçar a internacionalização;

Eixo 4 – Desenvolver a gestão da qualidade;

Eixo 5 – Otimizar a gestão de recursos e processos produtivos; e

Eixo 6 – Fortalecer o compromisso de responsabilidade social.

O documento, na sua íntegra, pode ser consultado em:

www.iscpsi.pt/PlanoERelatorioDeAtividades

                     
                                                           Hipólito Cunha, Assessor da Direção
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http://www.iscpsi.pt/OInstituto/InstrumentosDeGestao/PlanosERelatoriosDeAtividades/
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Por despacho do Diretor Nacional da PSP, Superintendente–
chefe Luís Manuel Peça Farinha, de 6 de março de 2017, foi 
aprovado o Plano de Atividades do ISCPSI para 2017. Este 
documento identifica 51 objetivos operacionais, os quais con-

tribuem para a prossecução dos eixos estratégicos delineados.

Destacamos alguns dos objetivos que se pretendem atingir:

PLANO DE ATIVIDADES

QUANTIDADE

1.  Cursos dirigidos à comunidade 6

2.  Oferta formativa interna (cursos) 4

3.  Instalação de novos equipamentos informáticos 6

4.  Densificar o regime legal do ensino superior policial 1

5.  Submissão de artigos em revistas científicas 15

6.  Coordenação do mestrado europeu em segurança 3

ATIVIDADE

Este documento identifica 51 
objetivos operacionais, os quais 
contribuem para a prossecução 
dos eixos estratégicos
delineados.”

O documento, na sua íntegra, poderá ser consultado em:

www.iscpsi.pt/PlanoERelatorioDeAtividades

António Valente, Técnico Superior

http://www.iscpsi.pt/OInstituto/InstrumentosDeGestao/PlanosERelatoriosDeAtividades/
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...homenagear não só as mulheres da Polícia de Segurança 
Pública, mas sobretudo todas as mulheres das forças e 
serviços de segurança de Portugal...”

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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A serenidade espelhada no rosto
A perseverança que a valoriza
A profissão que exerce por gosto
A farda que a caracteriza.

É mais do que um dever,
É uma missão.
Abraça a responsabilidade 
Com coragem e dedicação.

É mulher,
Sensível por natureza
Mas revela-se mais forte
Com assertividade e firmeza.

Atenta,
Utiliza os seus sentidos
Com verdade e transparência
Alcança os objetivos.

Enfrenta os desafios
Na linha da frente
Lado a lado com a sua equipa
A confiança está sempre presente.

Em prol da segurança
Utiliza a sua perícia
Com amor e liderança
É mulher, mãe, filha e polícia.

Lisboa, 08 de Março de 2017

Carla Margarida Costa

MULHERES LÍDERES
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CONCLUSÕES DOS TRABALHOS DO SEMINÁRIO
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

...nas instituições que estiveram representadas no 
seminário, a mulher está perfeitamente integrada e é 
reconhecida pela sua competência e determinação.”



4ª. EDIÇÃO DO CDEP
CURSO DE DIREÇÃO E ESTRATÉGIA POLICIAL

Tal ação de formação constitui um requisito legal para a 
promoção às categorias superiores: superintendente e 
superintendente - chefe.”

10



11

Durante o mês de fevereiro, os ca-
detes-alunos do ISCPSI desen-
volveram atividades no âmbito do 
Plano de Atividades de Interrupção 

Letiva  - PAIL
 Este ano, o Instituto decidiu alterar os      

modelos das ditas atividades. Optou-se por 
uma abordagem mais operacional que incidiu 
mais sobre uma vertente policial, onde os ca-
detes aprenderam as mais variadas técnicas de 
controlo de suspeitos, bem como a abordagem 
de viaturas e ainda movimentações específicas 
com armas de fogo. Além disto, o 3.º e 4.º anos 
foram sujeitos a Provas de Liderança, onde 
eram avaliadas as suas variadas qualidades 
de líder. Estas provas passavam por exercícios 
severamente limitados, com obstáculos e uti-
lização de recursos disponíveis.

      Gonçalo Medeiros, cadete-aluno 4.º Ano

...os cadetes aprenderam 
as mais variadas técnicas 
de controlo de suspeitos, 
bem como a abordagem de 
viaturas e ainda 
movimentações específicas 
com armas de fogo.”

PLANO DE ATIVIDADES DE INTERRUPÇÃO LETIVA 
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JORNADA DE INTER/EMES

No passado mês de janeiro o Instituto Su-
perior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna tornou-se uma casa onde os 
cadetes se depararam não só com as 
suas atividades regulares (testes, apre-

sentação de trabalhos, avaliações físicas e outras), 
mas também com provas em competições desportivas. 

Deste modo, no dia 9 de janeiro ocorreu a primeira 
jornada de Inter-EMES de Futsal, sendo que o ISCPSI 
foi derrotado pela Academia Militar (AM) por 7-3. Toda-
via, ao jogar em casa, no Inter-EMES de Basquetebol, 
o ISCPSI conquistou a sua vitória por 44-22 contra a 
AM, apurando-se para a final.

                      Tiago Costa, cadete-aluno do 4.º ano

O ISCPSI conquistou a sua 
vitória por 44-22 contra a 
AM, apurando-se para a 
final.”



No âmbito das 5.as jornadas internas da Academia Militar (AM), uma equipa deste  
Instituto, composta pelo aspirante Alves e pelos cadetes Morais e Diana, marcou 
presença na prova multidisciplinar, organizada pela AM em 22 de março de 2017. 

Integrada na competição Inter-EMES, na modalidade de atletismo, ficou prova-
do que, apesar da vertente civil da instituição, os elementos deste instituto demonstram uma   
agilidade e destreza acima da média, levando de vencidos a Escola Naval e a Academia da 
Força Aérea, sendo apenas derrotados, por escassos 16 segundos, pela equipa anfitriã, 
conquistando desta feita o 2.º lugar.

                                                                            Projeto Escola - Desporto

DESPORTO

...ficou provado que, apesar da vertente civil da instituição, 
os elementos deste instituto demonstram uma agilidade e 
destreza acima da média...”
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JUDO NO ISCPSI

...anualmente ocorre a competição 
de Judo realizado entre as diversas 
academias, sendo esta uma das 
competições do INTER-EMES.”
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Nos passados dias 23 e 24 de fevereiro dois cadetes do Instituto Superior de 
Ciências Policiais e Segurança Interna participaram num exercício organizado 
anualmente pela Escola Naval. A atividade, intitulada “Montargil17” consistiu, 
numa primeira fase, numa visita de cariz cultural ao Centro de Artes e Cultura 
de Ponte de Sôr e, numa segunda fase, na descida a remos num bote dos 

fuzileiros à barragem de Montargil. Os cadetes realizaram uma distância de aproximadamente 
20 Km em cerca de três horas e meia.

Esta atividade, fisicamente exigente, visava promover uma atitude de liderança, sacrifício 
e reforçar o espírito de camaradagem tão importante, quer neste tipo de atividades, quer no 
dia-a-dia dos cadetes.

                                                               João Lucas e Luís Ribeiro, cadetes-alunos 1.º ano

MONTARGIL17

...na descida a remos num bote dos fuzileiros à 
barragem de Montargil. Os cadetes realizaram 
uma distância de aproximadamente 20 Km em 
cerca de três horas e meia.”
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A Futurália,  que se realizou na FIL entre o dia 29 de 
março e o dia 1 de abril, é a maior feira de educação e 
formação.

A PSP esteve presente com um stand onde estiveram          
representados os seus dois estabelecimentos de ensino (ISCPSI e 
EPP), divulgando as respetivas ofertas formativas. Também as di-
versas valências, unidades e subunidades da PSP marcaram pre-
sença no stand, nomeadamente o Comando Metropolitano de Lis-
boa (Divisão de Trânsito), a Unidade Especial de Polícia e a Polícia 
Técnica Forense, do Departamento de Investigação Criminal.

Deste modo foi transmitida aos milhares de visitantes uma infor-
mação geral e integrada da missão e atribuições da PSP.

Este evento contou, ainda, com uma programação paralela e 
variada e a PSP integrou de forma efetiva este programa através da 
atuação do Grupo de Metais da sua Banda Sinfónica a que assistiu 
sua Excelência o Presidente da República de Portugal, Professor 
Marcelo Rebelo de Sousa, da demonstração do Grupo Operacional 
Cinotécnico e da atuação da Banda “Azul Sustenido”, composta por 
cadetes-alunos do ISCPSI.

O balanço final muito positivo. O espaço esteve permanentemente 
a ser visitado por inúmeros jovens, encarregados de educação, pro-
fessores e profissionais, demonstrando interesse pela PSP, em geral, 
e pela opção profissional e de carreira que proporciona.

                        Maria Isaura Marques de Almeida, Técnico Superior

FUTURÁLIA 2017

A PSP esteve presente com um stand onde estiveram representados 
os seus dois estabelecimentos de ensino (ISCPSI e EPP), divulgando 
as respetivas ofertas formativas.”

16



A Administração da Trivalor e a Direção do Instituto Superior de Ciências Poli-
ciais e Segurança Interna, após concordância do Conselho Científico acorda-
ram, mutuamente, implementar o Prémio  “TRIVALOR – cidadania, segurança, 

sociedade”, que visa galardoar, todos os anos, o aluno com a melhor média, no cúmulo 
do 3.º e 4.º anos letivos, das disciplinas nas áreas das ciências policiais, administração 
e gestão em ciências sociais.

A Direção do ISCPSI continua, assim, empenhada em valorizar o mérito dos 
melhores alunos, reconhecendo publicamente o seu empenho e dedicação na causa 
da segurança pública.

                                                                           Hipólito Cunha, Assessor da Direção

BREVES
PRÉMIO ESCOLAR TRIVALOR ICPOL (BIBLIOTECA ACADÉMICA)

A Biblioteca Académica Professor Catedrático Germano Marques da Silva, 
fruto de um protocolo de colaboração com os Serviços Sociais da PSP, foi 
recentemente apetrechada de um importante número de publicações/obras 

que reforçam o importante acervo bibliográfico já existente. Tal aposta ( também pre-
vista no Plano Estratégico do ISCPSI para o quadriénio 2017 – 2020), tem por objetivo 
melhorar a qualidade do ensino policial ministrado e potenciar a investigação científica 
nos domínios da ação policial e segurança interna.

                                                              Michele Ana Tomé Soares, Técnico Superior
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No âmbito do Projeto de Reabilitação de Áreas de Convívio e Espaços Verdes, 
iniciado no ano letivo de 2014/2015, pelos alunos do CFOP, deu-se por ter-
minada a recuperação do “Jardim Interior” do 1.º piso do ISCPSI com a 

construção de um lago.
Este Projeto, concluído no período de interrupção letiva (fevereiro de 2017), foi co-

ordenado pelos cadetes-alunos do 30.º CFOP (Paulo Jorge Lima, Gonçalo Tavares Es-
teves e Renato Carlos Morais), com o apoio dos 30.º, 31.º e 33.º Cursos.

É bem visível a diferença entre o “ANTES” e o “DEPOIS”!

                                                  Maria Isaura Marques de Almeida, Técnico Superior

BREVES
JARDIM INTERIOR FEIRA QUALIFICA 2017
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