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Cerimónia de Abertura Solene do Ano Letivo 2012/13

Realizou-se no Instituto
Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna,
em 20 de novembro, a Cerimónia de Abertura Solene
do Ano Letivo 2012/2013.
Presidiu ao ato o Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo.
A Cerimónia teve início às 15h00, com a chegada do Ministro da Administração Interna, a quem uma
companhia de alunos prestou honras policiais.
Pouco depois, seguiu-se a apresentação de cumprimentos do Corpo Docente na Sala de Conferências que,
de imediato, se deslocou em Cortejo Académico para o Ginásio, local onde continuou a Cerimónia.
O Diretor do ISCPSI, Superintendente Pedro Clemente, na
sua alocução sublinhou a importância do Instituto, no contexto
nacional do ensino superior universitário policial, e traçou as
linhas estratégicas para os próximos 2 anos.
De seguida, usou da palavra o Ministro da Administração
Interna, que centrou a sua mensagem, mais uma vez, na
importância do ISCPSI, no ensino superior universitário
policial.
Salientou, também, a importância do Instituto na solidificação
dos conhecimentos técnico-policiais e dos valores que norteiam a
função policial, em nome da dedicação ao serviço público, condição
de bem estar social num Estado de Liberdade, Segurança e
Justiça.

A Lição Inaugural, subordinada ao tema “Os Desafios Emergentes de uma Polícia de um Estado de Direito e
Democrático“, foi proferida pelo Doutor Manuel Valente, subintendente, diretor do Centro de Investigação do ISCPSI.
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Workshop - Comunicação e Gestão de Risco

Merdzhev Ivanov, no âmbito do "Exchange Programme" da CEPOL,
que pretendia conhecer o sistema policial português e o sistema

O Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), com

formativo da polícia portuguesa.
Este oficial foi acompanhado pelo Dr. Firmo Carpinteiro do Núcleo de
Avaliação e Qualidade.

a colaboração do Instituto de
Investigação Inter-Regional
de Crime e Justiça das

Seminário Internacional
“Pan-European Football Police Training Project”

Nações Unidas (UNICRI),
organizou, nos dias 10, 11, 17 e 18 de dezembro de 2012, um workshop
intitulado “Comunicação e Gestão de Risco”.
Esta formação teve como finalidade a criação de um fórum de
debate e reflexão, entre os diversos atores sociais envolvidos nos
processos comunicacionais, relativos à atividade de segurança pública,
permitindo identificar os problemas recorrentes e apontar os critérios de
resolução, com base em casos concretos, onde foram intervenientes as
forças policiais e os profissionais da comunicação social, procurandose, assim, com o cruzamento de opiniões, uma partilha de experiências
e a identificação de boas práticas de comunicação em situações de
risco.
Esta ação de reflexão destinou-se aos profissionais da comunicação
social (editores, jornalistas, repórteres de imagem, fotógrafos, entre

Decorreu, neste Instituto, entre os dias 1 e 5 de novembro de 2012, o

outros) e aos responsáveis operacionais pelo serviço policial

seminário internacional denominado “Pan-European Football Police

(comandantes, oficiais de operações, porta-vozes, entre outros).

Training Project”, que contou com a presença de 70 peritos de diversas
forças policiais europeias, 40 elementos da PSP afetos aos
policiamentos desportivos em Portugal e dois elementos da Polícia

No âmbito da
Academia Europeia de Polícia

Federal do Brasil, como observadores.
O principal objetivo deste seminário era a troca de boas-práticas
relativas a policiamentos desportivos de alto risco, nomeadamente de
jogos internacionais de futebol disputados no continente europeu.

Decorreu, neste Instituto, entre os dias 3 e 5 de novembro de 2012,

Para além das diversas palestras e apresentações que decorreram

uma reunião de avaliação do programa de intercâmbio de
elementos afetos às forças policiais integradas na Academia
Europeia de Polícia (CEPOL).
A reunião contou com a presença de 66 elementos, oriundos de
diversos países europeus. De referir que em 2012, o ISCPSI participou
neste programa através da presença do Dr. Firmo Carpinteiro na
Bulgária durante duas semanas.
Esteve neste Instituto, de 5 a 16 de novembro, o oficial da Bulgaria,
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continuação

para prova.

no auditório, os participantes puderam contar com diversos trabalhos de

Tendo como principal objetivo desenvolver as capacidades de

grupo. Um dos pontos altos desta atividade foi o acompanhamento da

liderança, o exercício EL02 visa potencializar a dimensão interpessoal,

preparação e policiamento do Jogo, que decorreu no Estádio da Luz,

nomeadamente nas áreas da comunicação, cooperação e interação com

entre o S.L.Benfica e o Vitória de Guimarães.

o outro.

Os participantes puderam ainda contar com uma visita cultural por

O modelo implementado, que assenta num processo evolutivo de

Lisboa, que culminou com o jantar no Restaurante “Casa do Leão”, no

aprendizagem e auto-conhecimento, carateriza-se pela resolução de

Castelo de São Jorge.

várias situações, através de uma liderança partilhada, sendo nomeados

Os responsáveis pela organização do evento, pertencentes à

dois líderes em cada uma das provas

Universidade de Liverpool, e os representantes da UEFA, no mesmo,

que assumem a responsabilidade pela

consideraram o seminário como tendo tido grande sucesso e um

coordenação da execução das tarefas,

impacto bastante

na sua equipa.

positivo em todos
os elementos que
participaram.

Exercício de Liderança ELO1 - 29.º CFOP
Realizou-se, no dia 10 de dezembro, o Exercício de Liderança EL01,
direcionado aos alunos do 1.º Ano, do 29.º Curso de Formação de
Oficiais de Polícia.
As provas visaram a obtenção de um primeiro contacto com as
capacidades de interação grupal, essenciais para o exercício da função
de liderança dos futuros Oficiais da Polícia de Segurança Pública.

Exercício de Liderança ELO2 - 28.º CFOP

Através das várias provas, realizadas em equipa, que decorreram
Realizou-se no

no Pavilhão Gimnodesportivo e na Piscina, apelou-se à perceção da

passado dia 29 de

dinâmica dos alunos enquanto grupo, em situações nas quais são

novembro, o Exer-

necessárias exercitar as capacidades físicas e mentais de todos para

cício de Liderança

que seja possível alcançar o sucesso no cumprimento das tarefas.

EL02, direcionado
aos alunos do 2.º
ano, do 28.º Curso
de Formação de
Oficiais de Polícia.
As provas tiveram lugar no Pavilhão Gimnodesportivo, Sala de Luta e
Piscina do ISCPSI, o que proporcionou um ambiente diferente de prova
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Festa de Natal Solidária

Dádiva de Sangue no ISCPSI

2012
No dia 11 de dezembro de 2012 decorreu,
no Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna, mais uma
recolha de sangue, no
âmbito do Projeto-Escola
Solidariedade, em parceria com o Instituto
Português do Sangue e
Transplantação.
Graças ao sucesso
alcançado nos anos anteriores, esta é uma das
atividades que se tornaram habituais na
agenda deste Projeto.
É importante realçar a
adesão, voluntarismo e
generosidade dos 65
dadores inscritos (alunos,
ex alunos e elementos do
Quadro Orgânico) que
contri-buíram para o
sucesso desta iniciativa.

No dia 15 de dezembro de 2012, o pavilhão do ISCPSI foi palco de
mais uma festa de Natal solidária, organizada pelos cadetes do Instituto.
A festa pretendeu agraciar as crianças da associação SOL, com um
dia diferente, dentro do espírito desta quadra festiva. Esta associação,
que luta pela promoção da cidadania e dos direitos destas crianças, pôde
ver as mesmas interagirem com os cadetes e os seus familiares,
proporcionando-lhes assim mais um momento especial.

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Grupo de Trabalho:
Dr. Hipólito e Cunha | coordenador
Agente Principal Lurdes Ataíde | edição gráfica
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Chefe Rosa Antão e Agente Principal Pedro Félix | secretariado
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