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POLITEIA
O Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna, pelo ICPOL, procedeu à
publicação de um novo número da Revista
Politeia, Ano VIII 2011, com artigos sobre o atual
debate científico.
Esta publicação divide os temas em Doutrina
Geral, textos que enquadram o terrorismo
internacional, as políticas públicas ligadas à
segurança, os serviços de informações, a gestão
de crises e da segurança e os mandados de
detenção fora de flagrante delito. Numa segunda
parte, intitulada Crime Sem Fronteiras fala-se de:
prevenção e investigação da criminalidade
itinerante, que engloba assuntos estudados
relacionados com a caracterização deste
fenómeno no quadro nacional, da cooperação entre os actores nacionais e a Europol, da cooperação judiciária e
policial no âmbito da União Europeia. Na terceira parte abordam-se temas relacionados com a vida académica:

o discurso do Diretor do ISCPSI da Cerimónia Solene de Abertura do Ano Lectivo 2011/2012 (atual Diretor
Nacional Adjunto para a área de recursos humanos), a lição inaugural proferida na mesma cerimónia e o
discurso do Ministro da Administração Interna. Na quarta parte, dedicada a uma reflexão final sobre a Segurança
“just in time”, elaborada pelo Diretor Nacional Adjunto para a área de logística e finanças, Superintendente José
Matos Torres, aborda-se o abandono, de vez, do paradigma da mão-de-obra intensiva.
Esta publicação contou com o apoio do Sistema de Segurança Interna e do Sindicato Nacional de Oficiais de
Polícia.
O Investigador do ICPOL Victor Meirinhos, Chefe da PSP, doutorando em Antropologia na FCSH-UNL/CESNOVA e docente do ISCPSI, contribuiu com mais um artigo relevante para a atividade policial. O
artigo, intitulado “Mobilidade Metropolitana: Níveis de motorização e padrões de sinistralidade pedonal da
cidade de Lisboa”, é um estudo reflexivo e analítico sobre a utilização individual do veículo e a segurança
rodoviária inerente. Neste sentido, este estudo é um alerta para a sociedade contemporânea sobre a utilização
do veículo automóvel, a sinistralidade pedonal e o lazer noturno. Baseia-se, sobretudo, na baixa lisboeta, na
sinistralidade pedonal ali ocorrida, cruzando-a com a elevada concentração de estabelecimentos de diversão
noturna existentes nesta área. Este estudo contribuirá para o estabelecimento de padrões, tendo por base os
fatores já referenciados, no sentido de se conseguir travar o alastramento da sinistralidade pedonal (e mesmo
rodoviária) e aumentar a confiança dos cidadãos na segurança rodoviária.
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Cooperação entre o ISCPSI e a
Academia Nacional de Polícia (Brasil)
Numa clara cooperação entre Portugal e o
Brasil, Manuel Monteiro
Guedes Valente, Diretor
do ICPOL, publicou dois
artigos na Revista
Brasileira de Ciências
Policiais, vol. 1, n.º 2,
Jul/Dez, pp. 79-86, e vol. 2, n.º
1, Jan/Jun 2011, pp. 95-101.
O artigo em questão,
intitulado Ciência Policial:
Contributos Reflexivos
Epistémicos, é um estudo sobre
para a sociedade actual cada vez mais permeável às mudanças, não
colocando de parte a atenção obrigatoriamente dispensada aos direitos
humanos, nomeadamente a dignidade da pessoa humana, aliado a uma
análise profunda da atuação policial e das próprias ciências policiais.
Trata-se de um texto que beneficia as relações entre as ciências
policiais portuguesas e brasileiras.
O artigo intitulado A Epistemologia como Fundamento da Qualidade
e Excelência da Actuação Policial: a Encruzilhada da Pós-Modernidade,
é um estudo que trata a segurança e a atuação da própria polícia face às
exigências de uma sociedade pós-moderna. Neste contexto, o autor faz
uma abordagem às normas jurídicas, às exigências impostas por uma
sociedade cada vez menos exigente na formação e na excelência
escolar, relacionadas com a atuação policial.

Visita Escola Ávila - Espanha
No dia 24 de Abril de 2012, deslocou-se a este Instituto uma
delegação de 47 alunos do Curso de Inspetores da “Escuela de Policia
de Ávila”, da “Policia Nacional” de Espanha. A delegação, chefiada pelo
Diretor de Ensino e acompanhada pelo Oficial de Ligação da Polícia
Nacional de Espanha em Portugal, chegou ao ISCPSI pelas 10H00,
tendo sido encaminhada para o Auditório, onde recebeu, por parte do
Comissário Hugo Cruz, uma apresentação acerca do Sistema de
Segurança Interno Português e uma outra sobre a organização e
funcionamento do Instituto.
O Diretor do ISCPSI, Superintendente Pedro Clemente, proferiu
uma palestra acerca das “Políticas de Segurança: a Nova Agenda”,
dando uma interessante perspetiva acerca do rumo que a polícia deverá
ter no futuro, as dificuldades que se avizinham e a mentalidade que
deverá subsistir na Instituição Policial.
No final, o chefe da delegação brindou o ISCPSI com a oferta de um
fardamento completo da Policia Nacional, que ficará em exposição. Os
alunos ofereceram também um quadro, feito por eles, que ficará afixado
no "Foyer" contíguo ao Auditório.
Tivemos ainda oportunidade de conviver um pouco mais com
“nuestros hermanos” durante o almoço na Messe de Oficiais.

V Congresso Nacional dos Delegados de
Polícia Federal (CNDPF) - Brasil
No passado mês de Abril, decorreu
na cidade do Rio de Janeiro o V
Congresso Nacional dos Delegados de
Polícia Federal (CNDPF), que teve como
tema central “A Polícia Federal que o
Brasil quer”. O evento em questão reuniu cerca de trezentos Delegados
de Polícia Federal, contando também com a participação ativa do
Diretor do ICPOL, Manuel Monteiro Guedes Valente.
O congresso em questão ofereceu, ainda, oficinas temáticas e
palestras sobre assuntos relacionados com as atividades dos
delegados de polícia e segurança pública.
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O Poder Político e a Segurança

EE A
POLITICO E AA SEGURANÇA

O PODER POLÍTICO
POLÍTICO

14 de Março de 2012

O dia estava animado pelo
milhar de inscritos na 9.ª edição
da Corrida ISCPSI/APAV e na
Marcha das Famílias, que, em 1
de abril, se deslocaram para o
ISCPSI e se juntaram ao lema
Correr para Apoiar! Quiseram
apoiar mais um evento solidário
organizado pelos Cadetes do
ISCPSI. Todos os lucros
reverteram, na totalidade, para a
Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima e, uma vez mais,
apadrinhou a nossa Corrida o
Campeão Olímpico da Maratona,
Carlos Lopes.
Com orgulho, uma vez mais,
vimos a prova (com 10 km) ser
inserida no calendário nacional
da Federação Portuguesa de
Atletismo e ouvimos muitos
atletas de renome nacional e
outros curiosos nestas andanças
referirem, convitos, que o trajeto
(ISCPSI, Av. 24 de Julho, Santos-o-Velho, volta na Praça D. Luís I,
Alcântara, Av. da Índia, volta junto
à Av. Torre de Belém, Av. da Índia e chegada à Praça do Império) é dos
melhores para se correr em todo o país…
Recebido pelo Diretor Adjunto do ISCPSI, Intendente Ismael Jorge,
contámos com a presença do Diretor Nacional da PSP, Superintendente
Paulo Gomes, entre muitos Oficiais, Chefes e Agentes da PSP, que, ano
após ano, aderem a este evento.
Aberta a todas as idades, a Corrida e a Marcha, associadas a
importantes parceiros que nos apoiam, presenteou alguns dos inscritos
com lembranças simpáticas e valor considerável. Esta iniciativa anual
continua a dar uma excelente imagem da Polícia de Segurança Pública
para o exterior, deixando perceber que os alunos em formação são
capazes de planear, organizar, gerir, montar e supervisionar eventos,
garantindo a total satisfação do público.
A zona de meta, que seguiu as melhorias pensadas e executadas
no ano passado, permitiu a fluidez desejada, otimizando o trabalho

desenvolvido e nem a chuva miúda que caiu fez desmobilizar quem
veio competir, correr ou simplesmente passear.
Ao sucesso conseguido pela organização (dos Cadetes-alunos)
estão associados os parceiros que, mesmo num período difícil, não se
escusaram em colaborar, bem como os Bombeiros Voluntários de
Campo de Ourique (8.ª Participação!) e a Divisão de Trânsito e 4.ª
Divisão do Cometlis. A todos eles, o nosso reconhecimento.

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

9.ª Corrida de Solidariedade ISCPSI - APAV
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No dia 14 de março realizou-se no Auditório Superintendente Chefe
Afonso de Almeida, do Instituto Superior de Ciências Policiais de
Segurança Interna, o Seminário subordinado ao tema O Poder Político e
a Segurança, organizado pelo ICPOL- ISCPSI e Observatório Político.
Debateram-se temas como Política e Segurança: Teorias e Conjunturas da Actualidade, Desafios aos Fundamentos do Estado Democrático e Visões Globais da Segurança para o século XXI. Temas estes que
serão compilados numa obra e publicados muito brevemente.
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O Seminário teve bastante adesão e contou com intervenções de
personalidades do mundo científico-académico e do mundo da política,
contribuindo, desta forma, para a promoção, sob a crítica científica, de
estudos para a referida publicação sobre a segurança no Estado de
direito democrático.
Durante o mesmo procedeu-se à assinatura do Protocolo de
Cooperação entre o Observatório Político, na pessoa da Prof.ª Doutora
Cristina Montalvão Sarmento, diretora do Observatório, e o
ISCPSI/ICPOL - Centro de Investigação, na pessoa do Subintendente
Manuel Monteiro Guedes Valente, diretor do ICPOL - Centro de
Investigação. Protocolo este que irá contribuir para uma grande
concentração de esforços e estreitamento de laços entre as duas
unidades de investigação envolvidas, no sentido de se criar mais
oportunidades de trabalho a nível da organização de eventos na área
científico-académica, tais como colóquios, seminários, palestras,
conferências e publicações.

emitido pela Escola de Autoridade Marítima, bem como o respetivo
cartão válido por três anos.

Três 1ºs Lugares no
Campeonato Universitário de Atletismo
No dia 28 de março (quarta-feira) realizou-se na Cidade Universitária
o campeonato universitário de atletismo. O ISCPSI foi representado pela
Aspirante Mariana Morgado, nas provas de lançamento de peso e salto
em comprimento, tendo conseguido, em ambas, o 1.º lugar, e pelo
Cadete-aluno Sérgio Paulo, na prova de lançamento de peso, onde
também alcançou o 1.º lugar.

Inter-EMES: 3.ª Jornada

Campeonato Nacional Universitário
Atletismo - Pista Coberta
Em 25 de fevereiro, participámos no campeonato nacional
universitário de atletismo em pista coberta.
O ISCPSI, com a participação da Aspirante Mariana Morgado,
conseguiu, entre muitos atletas profissionais que representam as suas
escolas, dois honrosos 4.ºs lugares no salto em comprimento feminino e
salto em altura feminino.

Projeto-Escola de Natação (Nadador-Salvador)
No âmbito do projeto-escola de Natação, realizou-se
um curso de nadador-salvador
entre os dias 20 de fevereiro e
21 de março.
O curso foi ministrado por
formadores certificados pelo
Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e foi frequentado por 13
cadetes-alunos.
Depois de serem submetidos a intensa formação teórica e prática,
foram sujeitos a diversas provas de avaliação, que culminaram com a
conclusão do curso, tendo adquirido o diploma de Nadador-Salvador

No pretérito dia 28 de março, organizámos a 3.ª jornada do torneio
2011/2012. Competiu-nos, não só preparar as modalidades de Futsal
masculino e feminino e de Tiro desportivo, mas também, receber entre
nós as delegações da Escola
Naval, da Academia Militar e da
Academia da Força Aérea,
compostas por alunos e Oficiais,
tudo fazendo para que se
sentissem bem no seio policial.
Trabalhando um espírito
aguerrido, conseguimos o 1.º
lugar no Futsal masculino e
feminino e o 1.º lugar individual e 2.º colectivo no Tiro Desportivo.
O Corpo de Alunos, órgão responsável pela organização da Jornada
ISCPSI, agradece o empenho de todos os serviços internos envolvidos,
bem como do Subcomissário Barata, ex-aluno desta Casa, Comandante da 2.ª Esquadra do Cometlis e treinador do Futsal masculino.
O evento terminou com o jantar convívio de todas as delegações
participantes, aguardando-se com expectativa a 4.ª jornada (o
Challenger!) organizado pela Escola Naval.
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Inter-EMES: 4.ª Jornada Challenger

No pretérito dia 20 de
abril rumámos à
Escola Naval para
integrarmos as equipas
que disputariam, nesse
dia e no seguinte,
o Challenger do
Inter-EMES.
Ao contrário das restantes jornadas, no Challenger compete-se entre
anos, formando 4 equipas por ano, todos de Estabelecimentos de
Ensino diferentes, sendo um, obrigatoriamente, feminino.
A Escola Naval preparou toda a competição na Base Naval do Alfeite,
apostando numa prova maratona que passou por orientação em navios
de guerra, formação de mergulho e de 1.ºs socorros, canoagem,
tomada de decisão em diferentes cenários propostos e (constante)
trabalho de equipa.
A atividade, que muito nos agradou, terminou com um lanche convívio
entre equipas e delegações e com a entrega de prémios aos
vencedores: individualmente venceu uma equipa do 4.º Ano (Cadete H
Correia) e, colectivamente, o 3.º Ano (Cadetes R. Conceição, J.
Prisciliano, S. Silva e Catarina Baptista).
Para a competição deste ano fica, tão só, a faltar a Cerimónia de
Encerramento e entrega de prémios, agendada para 30 de maio na
Escola Naval. A organização do torneio 2012/2013 competirá, por
rotatividade, à Academia Militar.

Exercício TRÓIA 2012 e Visita ao COA
À semelhança de anos anteriores, quatro Cadetes-alunos do 4º Ano,
participaram em atividades da Escola Naval (exercício de liderança
TRÓIA 2012) e da Academia da Força Aérea (visita ao Comando
Operacional dos Açores, Comando da Zona Aérea dos Açores e Base

Aérea n.º 4) nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril.

Ainda que diferentes, puderam experimentar, por amável convite
daquelas Escola e Academia, que agradecemos, as suas actividades e
privar com Cadetes e Oficiais daqueles ramos.
Pretende-se com este tipo
de ações estreitar os laços
de camaradagem e amizade
entre Casas de Formação
de Instituições que, dentro
em breve, verão os seus
alunos prosseguir ideias de
serviço público. Tratou-se de
uma oportunidade única e a
informação que colhemos
junto dos participantes é
bastante positiva.

7.º Passeio Solidário de BTT
Realizou-se em 15 de abril o 7.º Passeio
Solidário de BTT, cujos lucros reverteram, na
totalidade, para a ACREDITAR, IPSS.
Esgotámos rapidamente as inscrições que
disponibilizámos (250) e muitos foram os
participantes que clamaram por mais.
Recebidos pelo Comandante do Corpo de Alunos, tudo fizemos para que
se sentissem bem no ISCPSI e na PSP.
5
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Este ano, procurámos
inovar, definindo trajeto mais
curto, de modo a resolvermos
a maior crítica que nos era
apontada e escolhendo um
novo parceiro, que, simpaticamente, também esteve
connosco na partida, ficando
com uma ideia totalmente
diferente da PSP e do trabalho que desenvolvemos junto da
comunidade. Todos conseguimos garantir um importante apoio para
quem contribui para uma sociedade mais justa.
Aberto a todas as idades, contámos com ciclistas dos 14 aos 69
anos e muitos deles foram presenteados com lembranças de
importantes parceiros: a Specialized, a Liberty Seguros e a Triologia e
todos os inscritos pela Colgate-Palmolive. O trajeto escolhido não
poderia ter sido melhor: saída do ISCPSI, Ciclovia do Tejo, em direcção
à Praça do Comércio, Santa Apolónia, Xabregas, Parque da Bela Vista
(reforço), Alameda, IST, Palhavã, Campolide, Aqueduto das Águas
Livres (sim… outra vez mesmo lá por cima), Monsanto, Avenida de
Ceuta e… ISCPSI.
Foi com satisfação e regozijo que vimos a iniciativa crescer em
qualidade, com maior participação de elementos policiais e de ex-alunos desta Casa. Para além de algumas esperas, furos e correntes
partidas, contámos com muita alegria, boa disposição, zona de
abastecimento bem planeada e sempre com um sorriso de quem apoiou
logisticamente, garantindo, ao longo dos 35 kms, satisfação entre os
participantes.
Tratou-se, uma vez mais,
de um evento nacional (faz
parte do calendário Bike
Team) que só teve sucesso
porque à organização, da
responsabilidade dos
Cadetes-alunos, no âmbito
dos Projectos-escola, se
associaram os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo e as 4.ª Divisão e
Divisão de Trânsito do Cometlis. A todos eles, o nosso muito obrigado.

Visita do Bispo das Forças Armadas e de Segurança,
D. Januário Torgal Ferreira
No passado dia 8
de março, e no âmbito
da sua missão pastoral,
o bispo das Forças
Armadas e de
Segurança, D. Januário
Torgal Ferreira,
visitou o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, em
Lisboa, que, na ocasião, se fez acompanhar pelo padre João Fanha,
capelão da Polícia de Segurança Pública.
Foram recebidos com grande afeto por parte do diretor do Instituto,
Superintendente Pedro Clemente, do corpo de alunos e do pessoal do
quadro orgânico.
Após uma breve visita às instalações, seguiu-se um almoço-convívio que decorreu num ambiente alegre e descontraído.
De seguida, dirigiu-se para o
auditório Superintendente-chefe
Afonso de Almeida, onde os
cadetes escutaram a sua
palestra, subordinada ao tema “ A
ética ao serviço da comunidade”,
que a todos muito enriqueceu.

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:
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