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Olhar em frente
Eis mais um passo… Em frente. Dos muitos dados pelo
ISCPSI, sempre ao serviço da PSP e de Portugal, desde 1984.
Agora, pretende-se dar continuidade ao caminho
desenvolvido, reforçando as linhas de actuação, mormente de
abertura à comunidade, no domínio das matérias de
segurança interna - é esse o nosso olhar, posto no horizonte,
por tantos que dedicaram o seu melhor esforço a este Instituto
Director do ISCPSI,
e à prossecução da sua nobre missão.
Superintendente Pedro Clemente
Com todos, contamos percorrer este caminho, na certeza
Seminário Poder e Autoridade Policiais. O lugar das vítimas.
de que as dificuldades podem ser uma fonte de oportunidade para a inovação e progresso.
O futuro faz-se hoje, pelas nossas mãos: “ Victoria Discentium Gloria Docentium.”
Superintendente e Doutor Pedro José Lopes Clemente

Cerimónia de Abertura do II Curso Avançado para Directores de Segurança do
Sector Empresarial

Realizou-se no Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna, no Auditório
Superintendente-Chefe Afonso de Almeida, em 27 de
Fevereiro do corrente ano, a Cerimónia de Abertura do
Curso Avançado para Directores de Segurança do
Sector Empresarial, à qual se dignou presidir o Ministro
da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo.
Estiveram, ainda,
presentes o Secretário-Geral do Sistema de
Segurança Interna, Dr.
Antero Luís, e o
Director Nacional da
PSP, Superintendente
Paulo Gomes.
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A duração do curso é de 10 semanas com uma carga horária de 6
horas semanais num total de 60 horas.
No final do curso cada participante recebe um Diploma com 2,5 ECTS,
do ISCPSI, sendo a avaliação contínua feita através da participação activa
e da assiduidade de 80% frequência mínima obrigatória de dez sessões
completas dos formandos.

I Encontro Científico Cultural

Portugal e as Nações Unidas lançaram, no ano de 2011, o I Curso
Avançado para Directores de Segurança do Sector Empresarial, uma
iniciativa conjunta entre o Instituto Superior de Ciências Policiais e de
Segurança Interna (ISCPSI) e a United Nations Interregional Crime and
Justice Research Institute (UNICRI), sob o alto patrocínio do Ministério da
Administração Interna, envolvendo todas as autoridades públicas de
segurança portuguesas relevantes tais como a Presidência do Conselho
de Ministros, o Sistema de Segurança Interna e a Autoridade Nacional de
Protecção Civil que participam nos cursos partilhando conhecimentos
sobre as matérias a elas adstritas.
Tendo em conta o êxito verificado na I edição do Curso onde
participaram 28 auditores, de 26 empresas, e ainda por solicitação das
várias entidades cooperantes, o Instituto achou por bem realizar uma II
edição no ano de 2012 que teve início no dia 27 de Fevereiro estando
previsto o seu terminus a 17 de Maio de 2012. Este ano a participação é
de 29 auditores, de 24 empresas.

Decorreu, no passado dia 08 de Fevereiro, entre as 16H00 e as
19H00, o I Encontro Científico Cultural que serviu para apresentar as
mais recentes publicações do Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna:

A Revista Politeia: Revista do Instituto Superior
de Ciências Policiais e Segurança Interna. Ano
VI/Ano VII 2009/2010. Coimbra: Livraria
Almedina, 2011;

A Coordenação Científica é da responsabilidade do Dr. António
Jorge de Figueiredo Lopes e a Direcção do Curso do Subintendente
Sérgio Felgueiras.
O objectivo principal deste curso é proporcionar formação teóricoprática, dirigida aos Directores de Segurança de empresas públicas,
público-privadas e privadas, sediadas em Portugal.
Este curso destina-se a directores de segurança do sector público,
público-privado e privado que exercem a sua actividade em áreas como,
por exemplo, a segurança de infra-estruturas críticas nacionais e soft
targets, nomeadamente, mercados, centros comerciais, hotéis, locais de
diversão, centros culturais e históricos, religiosos e educacionais,
instituições financeiras, redes logísticas de distribuição, etc.
Os participantes são seleccionados segundo a experiência
profissional no exercício da função, a formação académica e profissional,
o domínio da língua inglesa (preferencial) e os aspectos motivacionais.

Uma publicação da Colecção Científica: A Segurança Privada em
Portugal Sistema e Tendências, Coimbra: Almedina, 2011, de Norberto
Paulo Gonçalves Rodrigues;
Ciências Policiais Estado, Segurança e Sociedade, Coimbra:
Almedina, 2011. Esta obra teve a coordenação de Élia Marina Chambel,
Manuel Guedes Valente e Paula Espírito Santo.
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Seminário Poder e Autoridade Policiais
O lugar das vítimas
Nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2012, realizou-se o Seminário Poder
e Autoridade Policiais - O lugar das vítimas, sob a coordenação Científica
de Susana Durão, Pedro Moura Ferreira, Manuel Monteiro Guedes
Valente e Manuela Ivone Cunha.
A organização deste seminário contou com o Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa (ICS/UL) e com o ISCPSI/ICPOL e
teve como base o projecto FCT PIHM/VG/0131/2008 Women in Police
Precincts: Violent crime and gender relationships/ Mulheres nas
Esquadras: Crimes de violência e relações de género.
No dia 23 de Fevereiro, o seminário decorreu no auditório
Superintendente-Chefe Afonso de Almeida, do Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna, tendo contado com diversas
personalidades do meio científico e académico. No dia 24 de Fevereiro,
decorreu a 2.ª parte do seminário nas instalações do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa.
Discutiram-se várias temáticas: modelos de policiamento para o
século XXI, políticas de policiamento e inovação, violência doméstica, lei,
género e direitos humanos, vítimas de violência doméstica, pessoas e
grupos vulneráveis, vítimas de crime, assim como o enquadramento legal
de actuação dos vários operadores sociais, policiais e judiciários.
O Seminário Poder e Autoridade Policiais. O lugar das vítimas, ao
longo do dia 23 de Fevereiro, foi transmitido através de videoconferência
para as diversas salas de situação existentes nos Comandos de norte a
sul do país, o que contribuiu para um aumento da audiência a assistir.

Director do ISCPSI Pedro Clemente, Director Nacional Paulo Gomes e
Doutora Susana Durão do ISCTE e do ISCPSI
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Programa de Actividades de Interrupção de Semestre
Pela primeira vez no ISCPSI, e a título experimental, foi organizado e
implementado o Programa de Actividades de Interrupção de Semestre
(PAIS), destinado aos alunos com aproveitamento em todas as unidades
curriculares do 1.º, 3.º, 5.º e 7.º semestres, do presente ano lectivo.
Este Programa teve como principais objectivos incentivar o
relacionamento interpessoal entre os alunos de cursos diferentes e
promover o conhecimento e a aprendizagem, através de um conjunto de
actividades diversificadas e adaptadas aos objectivos específicos
privilegiados para os diferentes anos.
Para além de actividades desenvolvidas, nas instalações do Instituto,
foram aproveitados os espaços e recursos envolventes (Parque Florestal
de Monsanto e Zona Ribeirinha) e, ainda, proporcionadas várias visitas
de estudo de interesse cultural, académico e/ou profissional.
No final do Programa, foi construído um questionário de avaliação,
que os alunos participantes preencheram através da plataforma e-learning, e cuja análise dos resultados traduz um balanço muito positivo.
A título de exemplo, podemos referir que a grande maioria (88%)
considerou “útil” o Programa Pais e referiu como “adequada” a
estruturação das actividades desenvolvidas (83%). De igual modo, um
dos principais objectivos que esteve na base da construção do Programa
foi também validado pelos inquiridos uma vez que 71% dos alunos
considerou como
“muito importante”
o estreitar laços
entre cursos.

Visita dos alunos dos 3.º e 4.º anos às
instalações do Sporting Clube de Portugal

Exercício de Liderança - 27.º CFOP
Realizou-se, no passado dia 29 de Fevereiro, o Exercício de
Liderança EL02, dirigido aos alunos do 2º ano, do 27º Curso de Formação
de Oficiais de Polícia.
Tendo como principal objectivo desenvolver as capacidades de
liderança o exercício EL02 visa desenvolver a dimensão interpessoal,
nomeadamente nas áreas da comunicação, cooperação e interacção
com o outro.
O modelo implementado, que assenta num processo evolutivo de
aprendizagem e auto-conhecimento, caracteriza-se pela resolução de
várias situações, através de uma liderança partilhada, sendo nomeados
dois líderes em cada uma das provas.
A avaliação feita no final, com todos os intervenientes, revelou-se
francamente positiva e foi gratificante observar a evolução sentida
relativamente ao exercício realizado no ano transacto.

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Grupo de Trabalho:
Dr. Hipólito e Cunha | coordenador
Agente Principal Lurdes Ataíde | edição gráfica
Agente Principal Manuel Fernandes | fotógrafo
Subcomissário Hermínio Costa e Agente Principal José Outeiro | informática
Chefe Rosa Antão e Agente Principal Pedro Félix | secretariado

Colaboradores:
Subintendente Manuel Valente, Comissários Pedro Pinho, Subcomissário Fátima Rocha e Dr.ª Isaura
Almeida
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