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No dia 4 de março de 2013, o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna iniciou o IV
Curso de Mestrado em Ciências Policiais, na especialização em Criminologia e Investigação Criminal,
destinado a Delegados de Polícia Federal e Delegados de Polícia Civil da República Federativa do Brasil e
a Oficiais da República de Moçambique. A abertura do curso foi presidida pelo Ministro da Administração
Interna, Dr. Miguel Macedo, e contou com a presença do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública,
Superintendente Paulo Valente Gomes, do Diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Recursos
Humanos da Polícia de Segurança Pública, Superintendente José Ferreira de Oliveira, do Diretor do
Instituto, Superintendente Pedro José Lopes Clemente, do Diretor Adjunto, do Diretor de Ensino, do Diretor
do ICPOL-Centro de Investigação e Diretor do Curso de Mestrado, de Professores, técnicos superiores e
secretariado do curso. O corpo docente deste curso, numa linha de internacionalização do ensino e
investigação em ciências policiais, conta com a participação de professores doutorados da Universidade
de Brasília, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre) e da Universidade de
Salamanca.
Este curso é o fruto do elevado esforço e apoio essencial da Associação de Delegados de Polícia
Federal na divulgação, na seleção e no processo de recrutamento dos alunos da Polícia Federal e das
Polícias Civis da República Federativa Brasil.

II Curso Intensivo de Contraterrorismo
O Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança
Interna, no dia 18 de março de
2013, iniciou o II Curso Intensivo de Contra-terrorismo, com
uma palestra do Professor
Catedrático Emérito Adriano
Moreira, que falou da evolução
histórica do fenómeno do terrorismo associado a fenómenos geradores de tempos de guerras carnificinas, assim
como a incerteza dos tempos atuais e de um futuro que necessita de líderes que saibam usar «o poder da palavra
sobre a palavra do poder». O curso conta com um corpo docente composto por professores universitários
nacionais e estrangeiros, por personalidades e profissionais policiais e militares.

Segurança de Grandes Eventos
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No âmbito do projeto THE HOUSE (The European House of Major Events), decorreu nos dias 17, 18 e 19 de
abril, na cidade do Porto, a terceira reunião do Steering Committee. Estiveram representados os 24 Estados-membros que participam no projeto, sob a égide da UNICRI.
Trata-se de uma iniciativa de investigação científica no domínio da segurança de grandes eventos, no que
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concerne ao planeamento, parcerias público - privadas, media
management, padrões éticos e deontológicos, bem como o
desenvolvimento das ferramentas de partilha de informação e
formação profissional. Este projeto é financiado pela Comissão
Europeia no âmbito do 7.º Programa Quadro, iniciado em março de
2012 e com o términus previsto para fevereiro de 2014.
Esta iniciativa é um desafio para o Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), designadamente para o seu
Laboratório de Grandes Eventos (inserido no Centro de Investigação
ICPOL), porque permitirá consolidar o conhecimento científico
referente à organização de grandes eventos, podendo, desta forma,
contribuir para o reforço do legado português nesta matéria.
O ISCPSI lidera um work package para a criação da European
Major Event Registration (EMER), uma base de dados para o registo
dos grandes eventos.

Dia Internacional da Mulher
A Direção Nacional da PSP
incumbiu o Instituto de promover
um almoço/convívio para,
publicamente, reconhecer o
papel da Mulher na sociedade,
e, concretamente, no seio da
Polícia de Segurança Pública.
Estiveram presentes no
mesmo altas individualidades,
nomeadamente, o Ministro da
Administração Interna, Miguel
Macedo, a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, a
Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade,
Teresa Morais, o Diretor Nacional da PSP, Paulo Gomes, o diretor do
Instituto, Pedro Clemente, representantes dos oficiais, chefes, agentes
e pessoal de apoio à atividade policial.

Dávida de Sangue

No dia 16 de abril de 2013, decorreu, no Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna, a segunda recolha de sangue
do ano letivo 2012/2013.
Esta iniciativa inseriu-se no âmbito das atividades desenvolvidas pelo
Projecto-Escola Solidariedade, em parceria com o Instituto Português
do Sangue e Transplantação.
É de salientar a significativa adesão, voluntarismo e generosidade
dos 49 dadores inscritos (alunos e elementos do Quadro Orgânico) que
contribuíram para o sucesso desta iniciativa.

Inter-EMES
Decorreu, no passado dia 6
de março, a jornada Inter-EMES
relativa às modalidades de futsal
e de tiro. A equipa da casa
sagrou-se campeã na disciplina
de tiro e arrecadou o segundo e
quarto lugares no futsal feminino
e masculino, respectivamente.

Equipa de tiro

Equipas de futsal feminino e masculino
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Exercício de Liderança EL03 27.º CFOP
Realizou-se no dia 20 de março o Exercício de Liderança EL03,
cujos destinatários foram os alunos do 3.º ano, do 27.º Curso de
Formação de Oficiais de Polícia.
Este Exercício inseriu-se no Projeto 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 adotada pressupõe um processo evolutivo de
aprendizagem 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 consistiu em oito provas, que decorreram no Parque
Florestal de Monsanto, onde cada aluno teve a oportunidade de,
individualmente, mostrar as suas capacidades de liderança.
Para além do empenho e boa disposição de todos os participantes,
estas provas contribuíram para reforçar a camaradagem, a
comunicação e relacionamento inter-pares.

Exercício de Liderança EL04 26.º CFOP

A última etapa do Projeto de Desenvolvimento de Competências de
Liderança, iniciado em 2009/2010, concretizou-se com a realização do
Exercício de Liderança EL04, destinado aos alunos do 4.º ano, do 26.º
CFOP.
Este exercício teve como principal objetivo desenvolver
competências de liderança, ao nível do planeamento, coordenação,
execução e avaliação.
Cada um dos 31 alunos fez o planeamento de uma prova e
elaborou a respetiva diretiva, acompanhando e avaliando,
posteriormente, a sua execução.
As provas foram planeadas e executadas em três locais distintos:
Piscina e Pavilhão do ISCPSI (que decorreram no dia 3 de abril) e
circuito de manutenção do Parque Florestal de Monsanto (que
decorreram no dia 24 de abril).
Uma vez que o 26.º CFOP foi o primeiro curso a realizar todas as
etapas deste Projeto, foi elaborado um questionário de avaliação final
onde puderam exprimir a sua opinião relativamente a todo o processo
(desde o EL01 ao EL04).
É de realçar que a possibilidade de criação de uma prova foi
referida pela grande maioria como um fator de grande motivação e uma
experiência de aprendizagem muito enriquecedora e gratificante.
Quanto ao processo, a avaliação foi igualmente muito positiva,
sendo muito gratificante observar que existiu grande consonância com
os objetivos deste Projeto: “Ao longo destes anos percorremos um
caminho rico em experiências, vivências e oportunidades que permitiu
conhecermo-nos melhor e tivemos oportunidade de treinar e
desenvolver competências que nos irão ser muito úteis na nossa futura
atividade profissional”.
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