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No passado dia 20 de novembro, realizou-se neste
Instituto a Cerimónia de Abertura Solene do ano letivo
2013/2014.
Presidiu ao ato o Ministro da Administração Interna, Dr.
Miguel Macedo.
A Cerimónia teve início às 15h00, com a chegada do
Ministro da Administração Interna, a quem um grupo de
alunos prestou honras policiais.

Pouco depois, seguiu-se a
apresentação de cumprimentos
do Corpo Docente na Sala de
Conferências que, de imediato,
se deslocou em Cortejo
Académico para o Ginásio, local
onde continuou a Cerimónia.
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Para além do Ministro da Administração Interna,
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Godinho, o representante do Secretário de Estado do
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O Diretor do Instituto, Superintendente Pedro Clemente, na sua alocução
sublinhou a importância do ISCPSI, afirmando que “estávamos a celebrar o
futuro, orgulhosos do passado e que a formação dos profissionais de polícia se
alicerça numa aprendizagem específica porque não basta saber, sendo
necessário aplicar boas práticas profissionais, e ter um comportamento ético
irrepreensível”. Mais à frente, disse, ainda, dirigindo-se a todos os presentes:
“Pelo caminho da competência, da exigência e da disciplina, juntamos tradição e
inovação”. Por outro lado, dirigindo-se aos alunos, de forma veemente,
exclamou: “E vós alunos esforçai-vos por alcançar, com mérito, o vosso sucesso
escolar. Vós sois o rosto vivo desta academia e da nossa Polícia”.
Por último, referindo-se ao ISCPSI, disse: “…ser uma escola de excelência,
uma casa de valores, um farol de cidadania - eis o que nos move”.

A seguir, usou da
palavra o Ministro da
Administração Interna,
que centrou a sua alocução na importância da
formação superior para
a segurança interna.
Num dos pontos
abordados afirmou que:

“... o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna caracteriza-se por conciliar duas vertentes distintas que,
a meu ver, constituem o cerne da sua identidade, Em primeiro
lugar, o Instituto é um centro de formação superior o que impõe
os níveis de excelência exigidos a qualquer outra instituição de
ensino superior. Em segundo lugar, é um centro de formação de
oficiais de polícia. Isto é, não se limita a ministrar formação
superior e a conferir um grau académico mas dota os seus
alunos das competências, disciplina e valências específicas
para o exercício do comando na atividade policial. Esta marca
distintiva, identitária até, constitui o cerne da existência do
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna”.

Este ano, a Lição Inaugural foi proferida pelo Prof. Doutor Nereu José Giacomolli, professor da Pontifícia Universidade Católica - Rio Grande do
Sul, Brasil, versando sobre o tema “O Direito frente à complexidade do mundo contemporâneo”.

2

,

,

^
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
POLICIAIS E SEGURANCA
, INTERNA

novembro / dezembro 2013

A Cerimónia prosseguiu com a entrega dos prémios aos primeiros classificados de cada curso, dos diplomas aos oficiais que concluíram o 25.º
Curso de Formação de Oficiais de Polícia - Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais, dos prémios Comandante Ferreira do Amaral,
Professor Miguel Faria, Tecnologia Policial da Associação para as Comunicações e Eletrónica das Forças Armadas e Cooperação. Foram, ainda,
entregues as Cartas de Curso de Mestrado em Ciências Policiais, nas especializações em Criminologia e Investigação Criminal e Segurança Interna.

Na Cerimónia, que contou com a (sempre) preciosa
colaboração da Banda Sinfónica da PSP, para além das
individualidades convidadas, do Corpo Docente, dos Oficiais do
Instituto, do Grupo de Alunos e de representantes do Quadro
Orgânico, estiveram presentes familiares dos novos Cadetes.
Encerrou-se o ato com a entoação, por todos os presentes, do
Hino Nacional, a que se seguiu o grito do Instituto que salienta

“Entre nós muito…pelos outros, TUDO”!
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I Seminário Luso-Brasileiro - Sistema de Justiça Criminal: Violência Local e Criminalidade Transnacional
Nos dias 7 e 8 de novembro de 2013, em Brasília, a Universidade de Brasília (UNB) e o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
(ISCPSI), com o apoio da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Centro Universitário de Brasília e da Fundação Brasileira de
Ciências Policiais, promoveram o Seminário subordinado ao tema: Sistema de Justiça Criminal: Violência Local e Criminalidade Transnacional.
O evento teve como fundamento cimentar o Convénio de Cooperação celebrado entre a UNB e o ISCPSI a 23 de fevereiro de 2013 e criar um espaço
científico Luso-Brasileiro que permita aos novos mestrandos e doutorandos ter mais horizontes de investigação e uma maior amplitude internacional.
No evento participaram o então Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente e Mestre Paulo Jorge Valente Gomes, o
Diretor do ISCPSI, Superintendente e Doutor Pedro José Lopes Clemente, o Professor Catedrático Germano Marques da Silva e o Diretor do ICPOLCentro de Investigação do ISCPSI, Subintendente e Doutor Manuel Monteiro Guedes Valente.

PROGRAMA
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Festejos de NATAL 2013
O Natal chegou ao ISCPSI!
Para celebrar esta época festiva desenvolveram-se várias iniciativas que contaram com o empenho e mobilização de toda a equipa
do Projeto-Escola Solidariedade.

CONCERTO DE NATAL
No dia 13 de dezembro
realizou-se, pela 1.ª vez, no
pavilhão desportivo do ISCPSI,
um Concerto de Natal pela Banda Sinfónica da PSP, aberto à
comunidade sénior da freguesia de Alcântara.
Através da Junta de Freguesia foram disponibilizados
100 lugares para serem distribuídos por cinco instituições
privadas de solidariedade
social e centros de dia da zona.
O concerto foi dirigido pelo
Maestro Comissário Ferreira
de Brito, foi apresentado pelo
Chefe Luís Xavier e teve a
participação do tenor Agente
Principal Pedro Tavares.
O repertório escolhido foi composto por peças musicais alusivas à época natalícia e, também, a músicas intemporais do conhecimento dos
espectadores.
A satisfação com que os seniores assistiram ao concerto foi notória e muito gratificante para todos os envolvidos nesta atividade.

FESTA DE NATAL
SOLIDÁRIA
E como o Natal é
especialmente dedicado às crianças,
no pavilhão desportivo do ISCPSI, dia 14 de dezembro, viveram-se momentos de grande alegria.
Pelas 14h30, teve início a Festa de Natal Solidária, dedicada às crianças da Associação Sol, de 30 famílias
carenciadas da Freguesia de Alcântara e da comunidade interna do Instituto (docentes, elementos do quadro
orgânico, alunos e ex-alunos).
No total recebemos 120 inscrições de crianças.
A animação da festa contou com a presença do Grupo Musical CTTom, da Tuna Académica de Farmácia e da Tuna Feminina do Instituto de
Agronomia, ...
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... com a presença graciosa do mágico Alex Braun, de
quatro animadores que realizaram pinturas faciais e
modelagem de balões
e
do Grupo Operacional Cinotécnico

O Pai Natal também apareceu e fez a entrega
de prendas,
para alegria de todas as crianças.

ÁRVORE DE NATAL DOS DESEJOS
Na continuação do apoio à Fundação Make a Wish, foram vendidas 211 estrelas, por todos os
alunos, docentes e elementos do quadro orgânico, onde cada um, de forma anónima, escreveu o
seu “desejo”. O montante conseguido com a venda (211 euros) foi entregue à Fundação e, no
nstituto, construiu-se uma “Árvore dos Desejos” de toda a comunidade interna.
Como curiosidade regista-se que as palavras mais frequentemente escritas, nas duas centenas de
desejos, foram “Saúde”, “Felicidade/Ser feliz”, “Paz”, “Amor” e “Terminar o Curso”.
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Realização de um Desejo - Colaboração com a Fundação MAKE A WISH
A PSP, através do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna (ISCPSI), em colaboração com a Fundação Make a Wish,
concretizou o desejo de uma menina de 15 anos, com leucemia, que
gostava de ser polícia.
Assim, no dia 12 de novembro de 2013, recebemos a Tânia no Instituto,
acompanhada pela sua mãe e duas colaboradoras da Fundação.
Para imprimir mais realismo a este sonho, foi conseguida uma
farda, disponibilizada pela 4.ª Divisão do Cometlis, que a Tânia
vestiu com alegria.
Durante a manhã visitou o Instituto, assistiu a uma aula de
desporto do 1.º ano e, na formatura da hora do almoço, participou na
revista aos cadetes em parada.
Após o almoço, na messe de cadetes, visitou a 4.ª Divisão e a 28.ª Esquadra-Calvário e, acompanhada pela equipa da Escola Segura, fez uma
patrulha, numa viatura caraterizada da Escola Segura da 4.ª Divisão do COMETLIS, até à Torre de Belém.
Esta iniciativa, promovida pelos cadetes-alunos do Projeto-Escola Solidariedade, não deixou ninguém indiferente e foi especialmente
marcante para todos os alunos.

Exercícios de Liderança EL01 e EL02
Realizaram-se, nos dias 27 de novembro e 4 de dezembro de 2013, os exercício de liderança destinados aos alunos do 2.º ano (29.º CFOP) e do
1.º ano (30.º CFOP), respetivamente.
As provas tiveram lugar no pavilhão desportivo do ISCPSI, na
sala de luta e na piscina.
Estes exercícios fazem parte de um projeto de desenvolvimento
de competências de liderança que, de forma gradual e
metodologias específicas, se tem vindo a implementar desde
2009, com os alunos do 1.º ao 4.º ano do Curso de Formação de
Oficiais de Polícia.

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
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Chefe Rosa Antão e Agente Principal Pedro Félix | secretariado
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