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Cerimónia de Encerramento do Ano Letivo e
Compromisso de Honra do Curso de Formação de Oficiais de Polícia
Realizou-se, no dia 14 de junho de 2012, nas instalações
do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna, em Lisboa, a cerimónia de Encerramento do Ano
Letivo 2011/2012, que teve como ponto alto o Compromisso
de Honra do 24.º Curso de Formação de Oficiais de Polícia.
Presidiu à Cerimónia o Ministro da Administração Interna,
Dr. Miguel Macedo, sendo a força em parada, constituída por dois grupos de alunos, um de aspirantes a oficial de
polícia e outro de cadetes alunos, comandada pelo comissário Pedro Pinho, comandante do Corpo de Alunos.

Estiveram, igualmente, presentes, entre outras individualidades, o Secretário de Estado Adjunto do Ministro
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da Administração Interna, Dr. Silva Peneda, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, juiz
desembargador Antero Luís, o Diretor Nacional da PSP, superintendente Paulo Gomes, os Diretores Nacionais
Adjuntos das Unidades Orgânicas Operações e Segurança e dos Recursos Humanos, superintendentes Paulo
Lucas e José Oliveira, respetivamente, e o Diretor do Instituto, superintendente Pedro Clemente.
O 24.º CFOP teve início no ano letivo 2007/2008 e era constituído por 37 alunos de nacionalidade
portuguesa e 6 cooperantes, 1 de nacionalidade angolana, 2 de nacionalidade cabo-verdiana e 3 de
nacionalidade moçambicana.
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Associado à cerimónia promoveu-se, pelas 10H30, desse mesmo dia, uma missa solene, em ação de
graças pelos bons frutos do ano letivo, agora terminado.
Esta cerimónia teve lugar na Igreja das Flamengas, em Lisboa, e foi presidida pelo bispo castrense, D.
Januário Torgal Ferreira, sendo seu concelebrante o padre João Fanha, capelão da Polícia de Segurança
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Pública. A missa contou com a presença do Diretor do Instituto, superintendente Pedro Clemente, do Diretor Adjunto intendente Ismael Jorge, dos
alunos finalistas e cadetes, familiares destes, oficiais, chefes, agentes e pessoal sem funções policiais.
Os cânticos e acompanhamento musicais estiveram a cargo de elementos da banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública.
A cerimónia foi simples, mas revestiu-se da maior dignidade.

II Curso de mestrado em Ciências Policiais
O ano curricular do II Curso
de Mestrado em Ciências
Policiais, o qual começou em 21
de outubro de 2011, terminou no
passado dia 23 de junho de 2012.
Este curso contou, durante
este ano letivo com três vertentes académicas: Segurança Interna,
Gestão da Segurança e Criminologia e Investigação Criminal.
Este II Curso de Mestrado contou com a participação de cerca de 40
alunos inscritos.

Visita de Delegação da Polícia de Montenegro
Realizou-se, nos dias 29 e 30
de maio de 2012, uma visita de
uma delegação de três oficiais da
Polícia de Montenegro.
Durante a visita, os
elementos tiveram
oportunidade de assistir a
apresentações acerca do
Sistema de Segurança
Interna Português, da
organização e funcionamento da PSP e também das atividades desenvolvidas no ISCPSI. Foi ainda possível proporcionar à delegação uma
visita pelo centro histórico de Lisboa e por Cascais.

Visita de Finalistas de Alunos da
Academia de Polícia Alemã
A cada final de ano letivo, os alunos finalistas da Academia de Polícia
Alemã podem escolher fazer uma visita a um outro país, aliando o
caráter cultural à possibilidade de conhecer instituições congéneres
noutros países.
Este ano, os alunos finalistas tinham, a possibilidade de visitar a
República Checa, a Holanda, a Hungria e Portugal. Segundo informação
dos mesmos, os seis oficiais que visitaram Portugal eram os melhores
classificados do curso, tendo sido o nosso país a sua primeira escolha!
Durante a visita, que decorreu entre os dias 1 e 8 de junho, tiveram
oportunidade para conhecer a organização e funcionamento da PSP e do
ISCPSI. Puderam, também, visitar uma Esquadra da PSP (26.ª Esquadra
do COMETLIS, em Belém) e a Unidade Especial de Polícia, já que tinham
particular interesse em conhecer o Grupo Operacional Cinotécnico.
No que diz respeito à parte cultural, puderam visitar o centro histórico
de Lisboa e as principais zonas turísticas, tais como o Parque das
Nações, Belém, Cascais e Sintra.
As condições atmosféricas favoráveis proporcionaram ainda duas
idas à praia de Carcavelos.

Realização de Curso do CEPOL no ISCPSI
Realizou-se, neste Instituto, de 18 a 23 de junho de 2012, um Curso
da Academia Europeia de Polícia (CEPOL), na área da Ordem Pública e
Controlo de Multidões.
A atividade contou com a presença de 23 formandos e 12 formadores
oriundos da maior parte dos países da União Europeia.
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Na sua essência, foram abordados assuntos relacionados com o
policiamento de grandes eventos, a questão dos direitos humanos e os
processos de comunicação.
Durante a atividade, foi ainda possível proporcionar aos
participantes algumas visitas culturais e um jantar de despedida que
teve lugar na messe de Oficiais e que contou com a presença do Diretor
Adjunto do ISCPSI.
Mais uma vez, o Curso revestiu-se de sucesso, quer em termos
formativos, quer em termos culturais.

Exercício de Liderança ELO3 - 26.º CFOP
Realizou-se no dia 3 de maio
o Exercício de Liderança EL03,
cujos destinatários foram os
alunos do 3.º ano, do 26.º Curso
de Formação de Oficiais de
Polícia.
Este Exercício insere-se no
Projecto de Desenvolvimento de
Competências de Liderança que
tem vindo a ser desenvolvido, desde
o ano letivo de 2009/2010, de forma
gradual e contínua, com os alunos
dos diferentes anos do CFOP.
A metodologia que tem sido
adoptada tem como pressuposto um
processo evolutivo de aprendizagem e experienciação de situações grupais, de resolução de
problemas, com vista a uma autonomização progressiva que contribua
para a potenciação das capacidades
individuais e interpessoais no
domínio da liderança.

O Exercício EL03 decorreu no Parque Florestal de Monsanto, tendo
sido utilizados vários aparelhos e equipamentos do Circuito de
Manutenção para a execução das várias provas.
Em cada uma das provas foi nomeado um líder que teve que planear,
organizar, dirigir e coordenar os elementos da sua equipa, tendo como
objetivo a boa execução da tarefa que lhe foi proposta.
A avaliação feita posteriormente, com todos os intervenientes,
revelou-se francamente positiva e, atendendo a que este exercício estava
a ser “testado” e realizado pela primeira vez, foram registadas sugestões
válidas que possibilitarão uma melhoria e aperfeiçoamento futuro.

Colaboração no Banco Alimentar contra a Fome
de Lisboa
Nos dias 26 e 27 de maio
decorreu mais uma Campanha de
Recolha de Alimentos, promovida
pelo Banco Alimentar Contra a
Fome de Lisboa.
Associando-se a esta iniciativa solidária, em continuidade do
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, o ISCPSI, através da equipa
do Projeto Escola Solidariedade, organizou várias equipas de
voluntários que prestaram a sua colaboração no armazém de Alcântara.
Esta ação contou com a participação de 27 alunos que, ao longo do
fim-de-semana, se disponibilizaram a colaborar, desinteressadamente,
neste projeto nacional que irá beneficiar muitas pessoas carenciadas.
Pelas informações noticiadas, no site http://lisboa.bancoalimen
tar.pt/news/view/254 o Banco Alimentar de Lisboa angariou, nesta
campanha, 688 toneladas de produtos alimentares e mobilizou,
aproximadamente, 8.000 voluntários. Este número suplantou
significativamente o observado na última campanha (de novembro)
revelando a crescente onda de solidariedade social que tem
“alimentado esta ideia”!

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
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