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Concurso de Admissão para Ingresso no Curso de Mestrado Integrado
em Ciências Policiais

V IC

O ISCPSI tem por missão ministrar formação inicial e ao longo da
vida aos oficiais de polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP),
através de ciclos de estudos conducentes à obtenção de graus
académicos em ciências policiais.
No dia 30 de maio de 2013, através do Aviso n.º 7067/2013,
publicado no Diário da República, procedeu-se à abertura do concurso
de Admissão para a frequência do 1.º ano do Curso de Mestrado
Integrado em Ciências Policiais, para o ano lectivo 2013/2014, cujo
número de vagas foi fixado em 25 .
De um total de 873 candidatos, foram admitidos ao concurso 758,
sendo destes 613 do sexo masculino e 227 do sexo feminino.
Entre os dias 4 e 19 de junho, decorreu a 1.ª Fase do Concurso, que
consistiu na realização das provas físicas e das provas de avaliação
psicológica (1.ª Parte), ambas de carácter eliminatório.
Dos 873 candidatos iniciais passaram à 2.ª Fase 177, dos quais 141 do sexo masculino e 36 do sexo feminino.
A 2.ª realizou-se entre os dias 9 e 25 de Setembro, que consistiu na realização das provas médicas, das provas
de avaliação psicológica (2.ª parte) e entrevista vocacional, onde apenas a última não é de carácter eliminatório.
No final da 2.ª fase foram admitidos para a frequência do 1.º ano do Curso de Mestrado Integrado em Ciências
Policiais, para o ano lectivo 2013/2014, os primeiros 25 candidatos.
De salientar que das 25 vagas existentes, oito são reservadas aos elementos com funções policiais da Polícia
de Segurança Pública.

Assinatura do Protocolo de Cooperação entre o ISCPSI e a Universidade Europeia
No dia 30 de setembro de 2013, pelas 12H30, o Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna e a Universidade Europeia
assinaram um Protocolo de Cooperação Académica.
O Protocolo tem como objeto a associação do Instituto à
Universidade Europeia, para a prossecução do Curso de Mestrado
em Gestão da Segurança Proteção Civil, assim como a partilha de
instalações e de outros elementos essenciais para a vida académica e
científica das duas instituições.
O ato contou com a presença do Magnífico Reitor da Universidade Europeia, Prof. Doutor Tawfiq Rkibi, o Diretor
do Instituto, Superintendente e Prof. Doutor Pedro José Lopes Clemente, oficiais e técnicos superiores do Instituto.

Projeto COPP-LAB: Circulações de Polícias em Portugal, África Lusófona e Brasil
O Projeto COPP-LAB, sediado no ICS-UL, no qual o Instituto participa por meio do seu ICPOL-Centro de
Investigação, com a participação dos Investigadores permanentes, Manuel Monteiro Guedes Valente e Marta Isabel
Fernandes Miguel, realizou o primeiro encontro científico “Circulação de Policiais em Redes Lusófonas: Autoridade,
Formação e Poder”, nos dias 3-4 de outubro de 2013, na UNICAMP, Campinas São Paulo.
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No encontro de Campinas foram debatidos temas como:
- Redes e Transnacionalismo Policial
- Poderes, Mudança e Cooperação: entre África e Portugal
- Modelos Policiais em Português
- O Brasil, Violência Policial e Modelos de “Reconversão” das
Instituições Policiais.

O Diretor do ICPOL-Centro de Investigação e a atual Diretora de
Estágio do Instituto participaram com intervenções sobre “Modelos de
Polícia e Cooperação na Segurança interna: O ponto da situação dos
Protocolos Portugal/PALOPS” e “A Formação Integral dos futuros
oficiais de polícia de Portugal e dos PALOP: O caso do ISCPSI”.
A responsável principal pelo projeto, Doutora Susana Durão, no fim
do encontro, reuniu com os restantes responsáveis Institucionais do
projeto para programar o trabalho de campo em Angola, Cabo Verde,
Moçambique, S. Tomé e Brasil, assim como para preparar o segundo
encontro científico para o ano de 2014.

“Exchange Programme” - CEPOL
A Policia de Segurança Pública (PSP) encontra-se
representada no CEPOL (Colégio Europeu de Polícia), sendo o
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna o ponto de
contacto nacional (PCN).
Um dos programas do CEPOL que tem tido um sucesso assinalável,
denomina-se de “Exchange Programme”, o qual visa, sumariamente, a
troca de experiências/conhecimentos/boas práticas em áreas diversas
entre profissionais de Polícia dos Estados Membros, prevendo que
Oficiais de Polícia oriundos de países da União Europeia se desloquem
a outros Estados Membros, obtendo do programa a máxima vantagem.
Os intercâmbios são organizados em torno de temas previamente
identificados como importantes para a segurança da Europa e dos seus
cidadãos e que tenham, igualmente, dimensão europeia ou
transfronteiriça. Estes temas vão desde o policiamento comunitário ao
cibercrime, da análise forense ao crime financeiro.
No âmbito deste programa, o CEPOL também organiza visitas de
estudo em grupo às agências da União Europeia que operam na área da
justiça e assuntos internos.
A missão do “Exchange Programme” cumpre na integra o desígnio

do CEPOL no que respeita a contribuir para a cooperação policial através
da aprendizagem, para o benefício dos cidadãos europeus,
nomeadamente através de:
- Promoção da mobilidade e intercâmbio de oficiais de polícia, no
contexto de programas de treino prático;
- Estabelecimento de um conhecimento prático comum e partilhado
em diferentes áreas de polícia;
- Facilitação da partilha, a nível da UE, de boas práticas policiais;
- Contribuição para a criação de uma identidade europeia de polícia;
- Encorajamento da confiança mútua, da aprendizagem e networking no âmbito da cooperação policial europeia.
A Polícia de Segurança Pública (PSP), respondeu à solicitação para
a apresentação de candidaturas ao programa em apreço, tendo indicado
4 candidatos para efectuar o intercâmbio, os quais foram selecionados.
Assim, durante o período compreendido entre os dias 20 e 25 do
pretérito mês de outubro, a PSP acolheu 4 exchangees (2 da Suécia, 1
da República Checa e 1 da Lituânia), que foram recebidos, no dia 21,
pelo Diretor Nacional, tendo de seguida assistido ao briefing diário.
De acordo com o programa delineado e porque um dos objetivos foi
conhecer o Sistema de Segurança Interna Português, os exchangees
visitaram o Gabinete Coordenador de Segurança, bem como outros
locais que se consideram ser uma mais-valia, nomeadamente o
COMETLIS, o ISCPSI e a Unidade Especial de Polícia.
A parte cultural e gastronómica esteve igualmente presente no
programa, tendo os exchangees visitado o Museu da Marinha,
monumentos existentes na zona de Belém, bem como saborear os
famosos pastéis de Belém.
Os exchangees tiveram ainda a oportunidade de estar presentes, de
observar e acompanhar, o evento desportivo que decorreu no dia 23 de
outubro de 2013 no Estádio da Luz, entre as equipas do Sport Lisboa e
Benfica e do Olympiacos, a contar para a 3.ª jornada da Champions
League.
No dia 25 de outubro ocorreu o almoço de despedida nas instalações
da Direção Nacional onde se aproveitou para fazer a avaliação final da
permanência dos exchangees no território nacional, tendo o feedback
sido bastante positivo, o que demonstra que o “Exchange Programme” é,
sem dúvida, uma excelente ferramenta de intercâmbio policial e que
deve, naturalmente, ter continuidade no tempo.

Estágio para Oficiais com Funções de Direção e
Equipas de futsal feminino e masculino
Chefia da CPLP
De 23 de setembro a 4 de
outubro de 2013, realizou-se,
no ISCPSI, o Estágio para
Oficiais com Funções de
Direção e Chefia da CPLP,
cujo tema foi “Policiamento Comunitário e Apoio à Vítima”. O estágio
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contou com a presença de 16 oficiais provenientes de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Brasil.
Diversos temas foram discutidos, nomeadamente, as políticas de
segurança, as estratégias de policiamento, o policiamento de proximidade (modelos comparados) e o apoio à vítima. Estes temas foram
apresentados pelo Subintendente Hugo Guinote e pela Comissário
Sónia Pestana. O Diretor Adjunto do ISCPSI, Intendente Valente Dias,
proferiu ainda uma palestra acerca do “Estado Democrático e
Segurança”. O estágio contou também com a apresentação “Portugal
no Mundo Promover a Paz e a Segurança”, ministrada pelo Dr. Ricardo
Carrilho da Direcção-Geral da Administração Interna.
Os oficiais da CPLP tiveram a oportunidade de visitar a 1.ª Divisão
do COMETLIS, onde viram implementado no terreno o Modelo
Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP), a Guarda
Republicana (Escola da Guarda), a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV), o Comando de Polícia de Leiria, o Contrato Local de
Segurança de Loures e finalmente, o Santuário de Fátima.
No jantar de despedida oferecido pelo ISCPSI estiveram presentes
representantes da Direção Nacional da PSP e da DGAI.

Visita de uma Delegação da Polónia
Programa Erasmus
No âmbito do Programa Erasmus,
deslocaram-se a este Instituto dois
investigadores do Instituto para a
Coordenação e Pesquisa dos Fundos
Comunitários da Academia de Polícia da
Polónia, situada em Szczytno.
Entre os dias 9 e 13 de setembro de 2013, os investigadores
puderam assistir a uma conferência subordinada à temática do Projeto
Horizonte 2020, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade Nova de Lisboa.
Os investigadores tiveram uma reunião com o Diretor de Ensino, o

Subintendente Sérgio Felgueiras, acerca dos projetos comunitários
(FP7). De seguida, receberam a apresentação institucional do ISCPSI
por parte do Comissário Hugo Cruz. Tiveram ainda a oportunidade de
reunir com o Eng.º John Rodrigues do Departamento de Inovação do
Instituto de Engenheira de Sistemas e Computadores (INESC) tendo
abordado diversos temas, nomeadamente, os esquemas de
financiamento comunitário e a organização dos consórcios para as
candidaturas a projetos comunitários.
A visita ao ISCPSI foi concluída com um passeio a Sintra, Cascais,
Cabo da Roca e Carcavelos.

Visita de uma Delegação Brasileira

Nos dias 16 e 17 de setembro, o ISCPSI recebeu a visita de uma
delegação brasileira que contou com a presença de 35 Tenentes-Coronéis da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, no âmbito da
cooperação internacional com os países da CPLP.
Destacaram-se temas como o treino policial em ambiente eLearning e a gestão de grandes eventos. Estes temas foram
apresentados pelo Dr. Firmo Ferreira do Núcleo de Avaliação e
Qualidade do ISCPSI e pelo Subintendente Sérgio Felgueiras,
juntamente com a Dr.ª Lúcia Pais.
A delegação brasileira foi ainda acompanhada pelo Comissário
Hugo Cruz à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, onde
foram abordadas diversas temáticas, tais como: a logística, os recursos
humanos, a saúde e assistência na doença, a análise da atividade
operacional e da estatística criminal, a deontologia e a disciplina.

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
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