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Mestrado Integrado em Ciências Policiais
Concurso de Admissão para o ano letivo 2012/2013
O ISCPSI tem por missão ministrar formação inicial e ao longo da vida aos
oficiais de polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP), através de ciclos de
estudos conducentes à obtenção de graus académicos em ciências policiais.
No dia 3 de maio, através do Aviso n.º 6023/2012, publicado no Diário da
República, procedeu-se à abertura do concurso de admissão para a
frequência do 1.º ano do Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais,
para o ano letivo 2012/2013, cujo número de vagas foi fixado em 25.
De um total de 738 candidatos foram admitidos, ao concurso, 698, sendo
destes 510 do sexo masculino e 188 do sexo feminino.
Entre os dias 4 e 18 de junho, decorreu a 1.ª
fase do concurso, que consistiu na realização de
provas físicas e provas de avaliação psicológica, 1.ª
parte, ambas de carácter eliminatório.
Dos iniciais 698 candidatos passaram à
2.ª fase 134, dos quais 119 do sexo masculino
e 15 do sexo feminino.
A 2.ª fase realizou-se entre os dias 5 e 17
de setembro, que consistiram na realização da
prova de aptidão médica, avaliação
psicológica (2.ª parte) e entrevista vocacional,
não sendo esta de carácter eliminatório.
No final da 2.ª fase, de entre os 80
candidatos considerados aptos, foram
admitidos para a frequência do 1.º ano do
Curso de Mestrado Integrado em Ciências
Policiais, para o ano letivo 2012/2013, os
primeiros 25 candidatos, de acordo com a
classificação na escala de 0 a 20, calculada
através da seguinte fórmula:
NC = S x 0,5 + I x 0,45 + PS x 0,05
em que:
NC = nota de candidatura;
S = classificação final do ensino
secundário - 50 %;
I = classificação da prova de ingresso - 45
%; e
PS = classificação do pré-requisito de seriação (entrevista) - 5 %.
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Visita de uma Delegação da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, Brasil
No âmbito da cooperação internacional com
países de língua oficial
portuguesa, este Instituto
recebeu, de 22 a 25 de
julho de 2012, uma delegação de três oficiais da
polícia militar do estado do
Rio de Janeiro, no Brasil.
O objetivo da visita era
dar a conhecer o Modelo
Integrado de Policiamento
de Proximidade (MIPP) à
polícia brasileira, mostrando as mais valias do
programa, aliando algumas apresentações teóricas a visitas a serviços
policiais onde pudessem ver o programa implementado.
Assim, foi possível visitar a Divisão Policial de Loures, da PSP de
Lisboa, onde tiveram uma apresentação acerca do Contrato Local de
Segurança e visitaram ainda a 1.ª Divisão do Comando Metropolitano de
Lisboa, onde puderam ter contato com os elementos policiais que
desempenham as suas funções no âmbito do MIPP.
É intenção da policia brasileira começar a adotar modelos de
policiamento de proximidade semelhantes aos implementados em
Portugal, pelo que é de realçar a importância desta visita e a
oportunidade de mostrar a policias estrangeiros um modelo de sucesso
na Polícia portuguesa.

Visita de uma Delegação da Escola Superior das
Forças de Segurança de Macau

No âmbito do protocolo de cooperação existente entre o Instituto
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) e a Escola
Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM), no dia 23 de
Julho, do presente ano, este estabelecimento de ensino superior,
ISCPSI, recebeu nas suas instalações uma delegação constituída por
quatro alunos finalistas do Curso de Formação de Oficiais (CFO).
Os alunos em referência: Chan Chang Cheong, Lau Knouk Pou
Francisco (ambos do Curso de Oficiais de Polícia), Wong Chi Keong e
Lao Song Wai ( ambos do Curso de Oficiais Bombeiro).
O âmbito da deslocação visa reforçar a cooperação entre as duas
instituições.
Tendo como referência o objetivo acima aludido, foi levado a cabo o
Programa elaborado pelo Núcleo de Relações Exteriores deste ISCPSI.
Assim, no dia 23 de julho, de 2012, pelas 11h45, no aeroporto
Internacional de Lisboa foi rececionada a delegação mencionada,
tendo-se deslocado para este ISCPSI.
No dia 24 de julho, cerca das 09h30, o Diretor do ISCPSI,
Superintendente Pedro Clemente, rececionou os alunos em referência,
tendo sido no ato protocolar reafirmada a vontade de estreitar os laços
de cooperação entre os estabelecimentos de ensino superior.
No mesmo dia, os alunos da ESFSM foram recebidos na Direcção
Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo Subintendente
Franco, o qual fez uma apresentação da estrutura orgânica e funcional
da PSP. Finda a mesma, houve lugar para visitar os claustros e zona
nobre, cessando a visita com uma deslocação à área de informações e
operações.
No dia 25 de julho, cerca das 09h30, os alunos finalistas visitaram as
instalações da Escola da Polícia Judiciária, tendo sido formalmente
recebidos pela responsável pelas relações públicas da aludida escola,
Doutora Esperança, a qual realizou uma apresentação da estrutura e
organização da Polícia Judiciária. Terminada a apresentação, os alunos
visitaram as instalações da mencionada escola.
No dia 26 de julho, cerca das 08h30, a delegação deslocou-se à
Unidade Especial de Polícia (UEP), Belas. Nesta deslocação os alunos
contactaram com a orgânica funcional, meios e efetivo das
cinco subunidades que compõem a UEP.
No período da manhã contactaram com o Comandante
do Grupo de Operações Especiais, Subintendente
Anastácio, o qual viabilizou uma apresentação das
competências, dos meios humanos e materiais da sua
unidade. Posteriormente, deslocaram-se à Unidade de
Desativação de Engenhos Explosivos e Subsolo, tendo sido
recebidos pelo Chefe Moreira, o qual apresentou os meios
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materiais e as valências humanas disponíveis para a função específica
da mencionada unidade. A terminar o período da manhã, os alunos
contactaram com a Unidade Cinotécnica, sendo recebidos pelo
Subintendente Neto, o qual viabilizou uma demonstração com os
binómios e uma visita aos canis.
Após o almoço, os alunos deslocaram-se ao Corpo de Intervenção,
na Calçada da Ajuda, onde o Comissário Cadeirinhas proporcionou o
contacto com os meios materiais utilizados nas missões de reposição
da ordem pública.
Esta deslocação à Unidade Especial de Policia caracterizou-se pela
interação direta com os meios materiais existentes nas subunidades,
tendo os alunos manuseado alguns dos equipamentos existentes, o
que se revelou do agrado geral.

apresentada uma simulação de uma ocorrência policial; e com o Centro
de Instrução Auto.
No período da tarde, os alunos deslocaram-se à Escola Nacional de
Bombeiros, em Sintra, tendo sido recebidos pelo Técnico Formador
Ricardo Silvestre, o qual fez uma apresentação da estrutura orgânica da
mencionada escola e da organização do Corpo de Bombeiros. Terminada
a apresentação os alunos observaram as instalações e material
disponível utilizado na instrução.
No dia 28 de julho, os alunos realizaram um passeio lúdico e cultural
por Cascais, Boca do Inferno, Cabo da Roca e Sintra.
No dia 30 de julho, cerca das 09h45, a delegação composta pelos
quatro alunos da ESFSM, regressou ao seu país, tendo tomado o voo
agendado para o efeito.

No dia 27 de julho, cerca das 09h00, os alunos deslocaram-se à
Escola da Guarda Nacional Republicana, em Queluz, tendo sido
rececionados pelo Coronel Rocha e a Tenente Irina. Após as
formalidades, foi-lhes apresentada a estrutura orgânica e funcional da
Guarda e dos seus estabelecimentos de ensino. Finda a apresentação,
os alunos contactaram com a sala de investigação criminal; com a secção
cinotécnica, nas suas múltiplas vertentes; carreira de tiro, tendo-lhes sido

A visita decorreu sem qualquer tipo de incidente, sendo de registar por
parte dos alunos de Macau a aquisição de conhecimentos funcionais da
organização das Polícias e Corpo de Bombeiros nacionais.
Antes de partir os alunos em referência deixaram palavras de apreço
e referiram o quanto foi proficua a visita de estudo, salientando a
pertinência da manutenção da ligação entre os estabelecimentos de
ensino.
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