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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 2013, nas instalações do Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna, em Lisboa, a cerimónia de Encerramento do Ano Letivo 2012/2013, e que teve como ponto alto
o Compromisso de Honra do 25.º Curso de Formação de Oficiais de
Polícia ( CFOP).
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 a dois subgrupos de cadetes
alunos, comandada pelo comissário Marta Miguel, comandante interina
do Corpo de Alunos. Estiveram, igualmente, presentes, entre outras
individualidades, o Diretor Nacional da PSP, Superintendente Paulo
Gomes, a Secretária Geral do Ministério da Administração Interna, Drª.
Nelza Florêncio, a Inspetora Geral da Administração Interna, Juíza
Desembargadora, Margarida Blasco, os Diretores Nacionais Adjuntos das
Unidades Orgânicas Operações e Segurança, dos Recursos Humanos e
Logística e Finanças, Superintendentes Paulo Lucas, José Oliveira e José
Torres, respetivamente, o Inspetor da PSP, Superintendente Magina da
Silva, e o Diretor do Instituto, Superintendente Pedro Clemente.
O 25.º CFOP teve início no ano letivo 2008/2009 e era constituído por
25 alunos de nacionalidade portuguesa e 4 cooperantes, 2 de nacionalidade angolana, 1 de nacionalidade cabo-verdiana e 1 de nacionalidade
moçambicana.

Associado à cerimónia, promoveu-se, pelas 9H00, desse mesmo dia, uma missa solene em memória dos
alunos falecidos e de bênção dos finalistas.
Esta cerimónia teve lugar no Auditório Superintendente-chefe Afonso de Almeida, no ISCPSI, e foi
presidida pelo padre João Fanha, capelão da Polícia
de Segurança Pública. A missa contou com a
presença do Diretor Nacional, Superintendente Paulo
Gomes, do Diretor do Instituto, Superintendente
Pedro Clemente, do Diretor Adjunto, Intendente Valente Dias, do Diretor de Ensino, Subintendente Sérgio
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Felgueiras, dos alunos finalistas e cadetes, familiares destes, oficiais,
chefes, agentes e pessoal sem funções policiais.
Os cânticos e acompanhamento musicais estiveram a cargo da
Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública.cadetes, familiares
destes, oficiais, chefes, agentes e pessoal sem funções policiais.
Os cânticos e acompanhamento musicais estiveram
a cargo da Banda Sinfónica da
Polícia de Segurança Pública.

Especial de Polícia (UEP), tendo os auditores assistido a uma
demonstração de meios, nomeadamente do Grupo Operacional
Cinotécnico (GOC).
Já no Auditório Superintendente-Chefe Afonso de Almeida, no
ISCPSI, e depois das boas vindas dadas pelo Diretor Nacional Adjunto
para a Unidade Orgânica de Recursos Humanos, Superintendente José
Ferreira de Oliveira, assistiram a diversas apresentações relacionadas
com a atividade da PSP.
O Comandante da UEP, Superintendente Luís Farinha, iniciou a
sessão com a apresentação da estrutura e funcionamento daquela
unidade, complementando a informação fornecida durante as
demonstrações práticas. Seguidamente, o Intendente Neto Gouveia,
Diretor do Departamento de Operações da Direção Nacional, fez uma
apresentação acerca da orgânica e funcionamento da PSP, dando
também ênfase à criminalidade e tipos de delinquência com que a PSP
se depara diariamente. Finalmente, o Chefe do Núcleo de Relações
Exteriores do ISCPSI, Comissário Hugo Cruz, fez uma apresentação

A cerimónia foi simples, mas revestiu-se da maior dignidade.

acerca do ISCPSI, do que tem sido desenvolvido nos últimos anos e dos
projetos para o futuro desta instituição em termos de ensino e de
cooperação internacional.

Visita dos Auditores Franceses

É de referir que, durante a manhã, foi, ainda, assinado um protocolo
de cooperação entre o INHESH e o ISCPSI, por parte dos dois diretores,
No âmbito da
24.ª Sessão Nacional de
Segurança e Justiça,

M. André Michel Ventre e Superintendente Pedro Clemente,
respetivamente, que permitirá o desenvolvimento de ações de
formação conjuntas no futuro, bem como a realização de projetos de
investigação nos domínios da segurança e da justiça.
No final, depois da tradicional fotografia de família tirada nos
claustros do ISCPSI, seguiu-se um almoço/convívio entre os auditores
e os oficiais da PSP presentes no evento.

desenvolvida pelo Instituto Nacional de Altos
Estudos de Segurança e Justiça (INHESJ) de
França, que decorreu em Portugal entre os dias
14 e 17 de maio de 2013, deslocaram-se ao
Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna (ISCPSI), na manhã do dia 15 de maio, 110 auditores
franceses.
A visita à Polícia de Segurança Pública teve início na Unidade
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Apresentação da Plataforma de e-learning

informação, conforme princípio orientador da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, foi entendimento da Direção do ISCPSI
promover a apresentação pública em referência, aberta a todos os
interessados, fossem cadetes-alunos, aspirantes, colaboradores
internos ou externos, nomeadamente os docentes do ISCPSI, quadros
da PSP ou, ainda, a todos quantos, dentro ou fora da Instituição, se
interessam pela problemática da formação e do ensino a distância.

Inauguração da Sala de Simulação
Superintendente-Chefe Francisco de Oliveira Pereira

Teve lugar em 27 de maio de
2013, às 15H00, a apresentação
formal da plataforma e-learning
MAI/PSP [site do ISCPSI Mestrado
Integrado em Ciências Policiais e
Mestrado em Ciências Policiais (não integrado)] ao Diretor Nacional da
PSP. A sessão pública decorreu no Auditório Superintendente-Chefe
Afonso de Almeida no Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna.
Como é do conhecimento público, o modelo de ensino neste
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, centra-se
numa pedagogia presencial. Todavia, num cada vez maior número de
unidades curriculares, os docentes respetivos têm vindo a implementar
a utilização da plataforma e-learning, quer através da disponibilização
de bibliografia, textos de apoios ou apontamentos, quer mesmo,
utilizando duas das suas mais interessantes funcionalidades: o debate
(fórum) e o questionário. Com o avanço tecnológico temos ao nosso
alcance o smartphone, o tablet (entre outros meios), que nos permitem
em qualquer lugar e hora aceder à informação que ela nos disponibiliza.
Por um lado, o Núcleo de Avaliação e Qualidade tem procurado
dinamizar a plataforma, mostrando-se disponível para ajudar discentes
e docentes no acesso à mesma e desenvolvendo mecanismos
facilitadores de adaptação a este recurso. Por outro, disponibilizando
informação (eventos, obras científicas, documentos legislativos,…),
que poderá ser de extrema importância para os diferentes públicos
deste Instituto Superior.
Assim, e porque a utilização da Plataforma se insere numa política
institucional que promove a comunicação e a partilha e divulgação da

Teve lugar, no dia 28 de maio de 2013, no Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna a inauguração da Sala de
Simulação Superintendente-Chefe Francisco Oliveira Pereira.
Estiveram presentes várias individualidades, nomeadamente, o
Diretor Nacional da PSP, Superintendente Paulo Valente Gomes, os
Diretores Nacionais Adjuntos das Unidades Orgânicas de Recursos
Humanos e de Logística e Finanças, Superintendentes José Ferreira de
Oliveira e José Matos Torres, respetivamente, o Diretor Geral das
Infraestruturas e Equipamentos do MAI, Professor Doutor João Correia,
o homenageado, Superintendente-Chefe Francisco Oliveira Pereira, o
Diretor do Instituto, Superintendente Pedro Lopes Clemente,
representantes do Banco de Portugal, Tecmic, INOV, docentes, oficiais
e demais pessoal.
A sala foi idealizada a partir da comparação com um Palco de teatro
e permite-nos estimular sentidos como a visão (Full HD - 3D), a audição,
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o olfato e o tato. Permite-nos, ainda, equacionar diversos cenários,
desde ocorrências com uma pessoa e/ou incidentes complexos que
exijam uma intervenção multidisciplinar.
Esta sala está equipada com tecnologia de ponta que irá permitir
melhorar o ensino, o treino e a investigação científica desenvolvida por
este Instituto no domínio das ciências policiais e da segurança interna.

Palestra sobre Motivação
Realizou-se, no
dia 28 de maio de
2013, na Sala de
Conferências do
ISCPSI, uma palestra
sobre “Motivação e
Liderança”, proferida
pelo Doutor Jorge
António de Campos Vieira, Presidente da Federação Portuguesa de
Atletismo, que gentilmente acedeu ao convite formulado pelo
GAP/CAL.
A referida palestra, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento de
Competências de Liderança, destinou-se aos alunos do 4.º ano, do
26.º CFOP, que a curto prazo iniciam as suas funções como futuros
Oficiais de Polícia.
Nesta conversa motivacional foi abordada não só a importância da
auto-motivação como também estratégias de motivação de
subordinados pois, como futuros líderes de equipas, para além das
competências técnicas e operacionais, a gestão de recursos humanos
afigura-se como um grande desafio na sua carreira profissional.
A partilha de conhecimentos do orador, enriquecida pela sua vasta
experiência nesta área, foram uma mais-valia para todos os presentes
que, associada ao seu entusiasmo comunicacional, permitiu
proporcionar aos alunos uma experiência pedagógica e educacional
muito enriquecedora e que se traduziu num grau de satisfação
generalizado.

A atividade contou com a presença de 23 formandos e 12
formadores oriundos da maior parte dos países da União Europeia.
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.

Visita dos alunos do IV Curso de Mestrado ao
COMETPOR
O IV Curso de Mestrado em Ciências Policiais, especialização em
Criminologia e Investigação Criminal, composto por alunos do Brasil,
Delegados da Polícia Federal e Civil, e de Moçambique, Oficiais da
Polícia Nacional , a par de outras visitas efetuadas ao longo do curso
DIAP de Lisboa, DCIAP, Departamento de Investigação Criminal da
PSP e Unidade Especial de Polícia , efetuou uma visita ao Comando
Metropolitano do Porto, no dia 21 de maio de 2013, para conhecerem a
Unidade Especial de Policia, a Secção Destacada da Unidade Especial
de Polícia e a Divisão de
Investigação Criminal do
COMETPOR.

Realização de Curso do CEPOL no ISCPSI
Realizou-se, neste Instituto, de 18 a 23 de junho de 2013, um Curso
da Academia Europeia de Polícia (CEPOL), na área da Ordem Pública e
Controlo de Multidões.
4

,

,

^
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
POLICIAIS E SEGURANCA
, INTERNA

maio / junho 2013

Jantar Académico 2013
No dia 11 de junho, na
Quinta do Almirante, em
Loures, decorreu o Jantar
Académico do ISCPSI,
organizado pela Associação
Académica.
Esta Festa juntou
gerações de alunos do
Curso de Formação de
Oficiais de Polícia e de docentes desta Casa, num agradável momento
de convívio.
De realçar a presença do Diretor Nacional da PSP, Superintendente
Paulo Valente Gomes, dando, assim, uma maior solenidade ao
momento.
Esta é uma iniciativa que tem tanto de simbólico como de relevante,
esperando-se que, ano após ano, mais antigos alunos e docentes se
juntem, partilhando as suas vivências atuais e passadas, projetando,
deste modo, o futuro da nossa Casa.

Banco Alimentar contra a Fome
Decorreu, nos dias 1 e 2
de junho, mais uma recolha
de alimentos do Banco
Alimentar Contra a Fome à
qual se associaram, como já

vem sendo hábito, um
grupo de alunos do
ISCPSI que, de forma
solidária e voluntária,
participaram ativamente
nas tarefas necessárias
no Armazém de Alcântara.

Dispondo do seu tempo
livre, durante o fim-de-semana, em favor de uma
causa nobre e de cariz social,
os participantes demonstraram satisfação e sentido
de missão cumprida.

Dia das Comunidades
O Projeto Escola Solidariedade
promoveu, ao longo do 2.º semestre
do ano letivo 2012/13, de março a
maio, uma nova iniciativa designada
“Dia das Comunidades”.
Esta atividade, que pretendeu ser
integradora e inclusiva, teve como
principal objetivo sensibilizar o Grupo
de Alunos para as particularidades
dos diferentes Países de Língua
Oficial Portuguesa (PALOP), de onde
são naturais vários alunos do CFOP.
As atividades decorreram no refeitório dos cadetes, durante a hora de
almoço, onde, ao som da música típica de cada país, foram feitas
apresentações alusivas à sua história e cultura. Em cada dia foi montada,
também, uma pequena exposição de produtos regionais, artesanato e
trajes, sendo oferecido uma amostra de doce ou bebida que os alunos das
várias nacionalidades conseguiram arranjar.
O “Dia das Comunidades” contemplou cinco países, a saber: São
Tomé e Príncipe (14 março); Moçambique (04 abril); Guiné-Bissau (18
abril); Angola (09 maio) e Cabo Verde (23 maio).

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:
Subintendentes Sérgio Felgueiras e Manuel Valente, Comissário Hugo Cruz, Subcomissário Pica
dos Santos, Dr. Firmo Carpinteiro e Dr.ª Isaura Almeida
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Site: www.iscpsi.pt
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