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Destaque
O dia estava cinzento, mas animado pelos quase
dois mil inscritos de todas as idades, na 8.ª edição da
Corrida ISCPSI / APAV e na Marcha das Famílias, que, no
dia 27 de Março, quiseram apoiar mais um evento
solidário organizado pelos Cadetes do ISCPSI.
Contámos com a presença da Secretária de Estado
da Administração Interna, Dr.ª Dalila Araújo, do Director
Nacional cessante, Superintendente-Chefe Francisco
d'Oliveira Pereira, do Director Nacional-Adjunto UORH,
Superintendente Paulo Gomes, entre outros Oficiais,
Chefes e Agentes da PSP.
O Campeão Olímpico da Maratona, Carlos Lopes,
como já nos habituou, apadrinhou a nossa Corrida, a quem se juntou, pela primeira vez, a Campeã Rita Borralho.
Pelo 2.º ano consecutivo a prova, com 10 km, foi inserida no calendário nacional da Federação Portuguesa de
Atletismo.
A opinião convicta de muitos atletas, de renome nacional, assim como a de outros participantes, foi a de que o
trajecto: ISCPSI, Av. 24 de Julho, Santos-o-Velho (volta na Praça D. Luís I), Alcântara, Av. da Índia, (volta junto à
Av. Torre de Belém), Av. da Índia e chegada à Praça do Império, é um dos melhores percursos em todo o país que
ao longo dos anos tem vindo a ser melhorado, crescendo, por esse motivo, o número de inscrições.
Também a zona da meta, melhor planeada este ano, permitiu a fluidez desejada, optimizando o trabalho
desenvolvido.
Nem a chuva miudinha que caiu fez desmobilizar quem veio competir, correr ou, simplesmente, passear,
tendo todos eles sido presenteados com lembranças e os 1.ºs classificados com prémios pecuniários.
O lucro deste evento reverteu para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
A disponibilidade e capacidade organizativa dos nossos cadetes, e futuros oficiais da Polícia de Segurança
Pública, apoiados pelos oficiais do
Corpo de Alunos, deste Instituto, para
a realização de uma acção solidária
de tanta visibilidade e importância,
garantiram mais um sucesso.
Aos Bombeiros Voluntários de
Campo de Ourique, que colaboram
nesta iniciativa há 8 anos, à Divisão de
Trânsito do COMETLIS e a todos os
patrocinadores, o nosso
MUITO OBRIGADO
Grupo Organizador da 8.ª Corrida de Solariedade ISCPSI/APAV
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Curso Avançado para Directores de Segurança
do Sector Empresarial

Formação de Tiro

A detenção, uso e porte de arma por membros das forças e serviços
de segurança constituiu sempre uma preocupação do Estado. Essa
inquietação tem fundamento evidente, na medida em que tratamos aqui
duma forma de emprego da força pública, uma realidade que integra o
núcleo intangível dos poderes estaduais.
O poder de coacção directa sobre pessoas e coisas surge, por
excelência, no exercício das funções de segurança pública,
nomeadamente, na actividade policial. Ciente de que o uso da força
física enquanto poder exorbitante representa o maior grau de agressividade à esfera jurídica dos cidadãos, a Polícia de Segurança Pública
depressa se colocou na vanguarda no que respeita à regulamentação
do uso de meios coercivos e, bem assim, no que concerne à formação
sobre o manuseamento e o recurso a arma de fogo.
Portugal e as Nações Unidas lançaram o primeiro Curso Avançado
para Directores de Segurança do Sector Empresarial, uma iniciativa
conjunta entre o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna (ISCPSI) e a UNICRI, sob o alto patrocínio do Ministério da
Administração Interna, envolvendo todas as autoridades públicas de
segurança portuguesas relevantes.
Este curso marca a primeira vez em que uma plataforma de peritos
de segurança nacionais e internacionais do sector público e privado vai
ministrar oficialmente um treino à comunidade empresarial.
Assim, procura-se garantir um treino prático a responsáveis de
segurança do sector empresarial no domínio da proteção de alvos
vulneráveis, com o objetivo de aperfeiçoar capacidades e fortalecer as
sinergias entre as entidades do Estado e as autoridades do sector público
e privado.
O lançamento oficial do curso teve lugar no Segurex, no dia 16 de
Março, no Auditório 1, Pavilhão 4, FIL e contou com a presença do
Ministro da Administração Interna, Dr. Rui Pereira, do Coordenador
Científico do Curso, Dr. António Figueiredo Lopes, do Director do ISCPSI,
Superintendente José Ferreira de Oliveira e do Chefe do Centro de
Políticas de Segurança Público-Privadas da UNICRI, Dr. Massimiliano
Montanari.

A NEP n.º DN/AUORH/DF/02/01, de 14/12/2009, que aprovou o
Plano de Formação de Tiro (PFT), é a expressão mais clara da
(preocupada) intenção da nossa Instituição na formação dos seus
profissionais. Com este regulamento, a PSP pretende harmonizar e
regulamentar toda a actividade de formação de tiro com armas de fogo,
de modo a capacitar os profissionais de polícia a manusear e utilizar
adequadamente o armamento nas mais diversas situações de perigo.
Num ciclo bienal, todos os agentes de autoridade são sujeitos a
formação e certificados para a detenção, uso e porte de arma.
O ISCPSI, no cumprimento deste plano, define, anualmente, os
programas de formação inicial a ministrar aos seus alunos, relativos ao
manuseamento e recurso a armas de fogo. Este período de formação
inicial é particularmente adequado para a formação de tiro, na medida
em que é neste momento que os futuros oficiais de polícia têm mais
contacto com esta matéria, sendo de todo conveniente que esta
oportunidade seja devidamente aproveitada. Os programas
compreendem a prática de tiro policial, técnica teórica de tiro e formação
relativa aos limites ao uso de meios coercivos.
continuação
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continuação

Estamos cientes de que a prerrogativa estadual de emprego da
força coactiva, apesar de se justificar na garantia dos direitos e
interesses dos administrados, não dispensa o mais elevado nível de
formação profissional, porquanto corresponde ao maior grau de
intromissão e de agressão dos Direitos, Liberdades e Garantias dos
cidadãos.

Plataforma de Formação e Partilha de Conteúdos

A partir do mês
de Abril, o ISCPSI
colocou à disposição dos docentes
e discentes do
Curso de Mestrado
Integrado em Ciências Policiais (CMICP), mais uma ferramenta de
apoio ao ensino.
Trata-se da plataforma de formação e de partilha de conteúdos,
disponibilizada na Intranet da Rede Nacional de Segurança Interna
(RNSI) e acessível a todo o dispositivo da PSP mediante permissões.
Esta plataforma, suportada pelo SharePoint da Microsoft, apresenta
muitas potencialidades de evolução e de adaptação às crescentes
necessidades do ensino superior. Vai permitir aos docentes uma maior
rapidez na partilha de informações da sua unidade curricular, criar áreas
de debate, calendarizar actividades.
Até ao final do corrente ano lectivo permanecerá em funcionamento,
mas numa fase de testes para acerto de detalhes e implementação de
novas funcionalidades que se revelem necessárias.
No início do próximo ano lectivo estará, então, em pleno
funcionamento e espera-se que sujeita a uma utilização intensiva por
parte de docentes e discentes.

Formação inicial, de Especialização,
de Progressão e Contínua

A Polícia de Segurança Pública promove a formação policial que
integra as vertentes de formação inicial de especialização, de
progressão e contínua, conforme previsto no art.º 89, do Estatuto da
PSP (Decreto-Lei n.º 99/2009 de 14 de Outubro). Neste sentido, o

pessoal policial tem o direito a frequentar acções de formação e
aperfeiçoamento profissional na actividade em que exerce funções.
Nesta perspectiva, o Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna
considera essencial a qualificação profissional dos seus funcionários,
procurando uma melhoria no desempenho das suas funções.
O Núcleo de Avaliação e Qualidade elaborou um Diagnóstico de
Necessidades no âmbito das Formações de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) e Formações Modulares
em parceria com Instituto do Emprego e Formação Profissional.
O RVCC teve
início no dia 4 de
Novembro de 2010,
para o ensino Básico
e Secundário. No dia
13 de Abril do corrente ano foram a juri,
tendo concluído com
sucesso 12 elementos,
sendo 3 do primeiro e 9
do segundo curso.
A Formação Modular em Informática Word/Excel (nível básico) com
duração de 50 horas, realizou-se entre os dias 22 de Novembro de 2010
e 18 de Janeiro de 2011, tendo terminado a mesma 15 Formandos.
A Formação Modular em Inglês (nível iniciação) com duração de 50
horas, iniciou-se no dia 17 de Fevereiro e terminará no próximo dia 18
de Maio do corrente ano, com 13 Formandos. Devido ao número
elevado de interessados houve necessidade de formar uma 2.ª turma
de Inglês, constituída por 14 elementos, tendo sido iniciada a sua
formação no dia 26 de Abril, prevendo-se o seu terminus no próximo dia
7 de Julho.

Dádiva de Sangue

No passado dia 1 de Abril, o Projecto
Escola Solidariedade, em colaboração
com o Instituto Português de Sangue,
promoveu uma acção de Dádiva de
Sangue, no Pavilhão do ISCPSI.
De acordo com os dados recolhidos
tivemos a participação de 57 dadores (46 alunos e 11 Oficiais//
Elementos do Quadro Orgânico), o que demonstra um bom nível de
colaboração nesta iniciativa solidária.
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No dia 31 de Março sentiu-se o espírito académico de forma mais
vincada no ISCPSI, pois, pelas 20 horas, no Auditório SuperintendenteChefe Afonso de Almeida, teve início um serão musical dedicado à
actuação de Tunas Universitárias. O Instituto também contribuiu para a
musicalidade, mas noutro registo, actuando o nosso Grupo de Fados
(Hugo Abreu, Tiago Sales e Fábio Mota).
Foi uma noite descontraída, animada e diferente para os Alunos,
onde não faltou a presença da Direcção do ISCPSI. Os grupos que
compareceram neste pequeno evento foram as Tunas mistas da Escola
Superior de Enfermagem, da Faculdade de Medicina Veterinária e da
Faculdade de Arquitectura.
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Professor de todos os CFOP's (do 1.º ao 26.º) nas
Cadeiras/Unidades Curriculares de Língua e Literatura Portuguesa,
Técnicas de Comunicação e História da Cultura Portuguesa, passou à
aposentação o Professor Doutor Artur Anselmo.
Proferiu a Lição de Júbilo (designação que usou, substituindo a
palavra «última») no Auditório 1 da Universidade Nova de Lisboa, em 28
de Março, perante um auditório cheio onde eram bem visíveis, trajando
de uniforme de representação os 2 Oficiais e os 40 Cadetes que
quiseram marcar presença.
De quem lhe é muito próximo e que também tem uma forte ligação à
Escola/Instituto ouvimos um «vocês são bestiais, pá… por terem
vindo… assim!»
Agradecemos-lhe, Senhor Professor, por todos os ensinamentos
que nos transmitiu durante mais de um quarto de século!

Divulgação do CFOP

ias
de Ciênc
Superior

Professor Doutor Artur Anselmo de Oliveira Soares

O ISCPSI esteve presente na FUTURÁLIA - Salão de Oferta
Educativa, Formação e Empregabilidade, no Parque das Nações, entre
16 e 19de Março e na Qualific@ - Feira de Educação, Formação,
Juventude e Emprego, em Matosinhos, no período de 31 de Março a 3
de Abril, onde se fez representar através da presença de CadetesAlunos em stand promocional.
Mais uma vez se constatou a enorme procura e interesse que o Curso
de Formação de Oficiais de Polícia desperta nos nossos jovens,
revestindo-se a participação nestes dois grandes eventos nacionais de
extrema relevância, dando a conhecer o Instituto a milhares de potenciais
candidatos.
Para além da participação nestas duas feiras de abrangência
nacional, os Cadetes promoveram o ISCPSI e o CFOP em feiras de
ensino superior e palestras organizadas por diversas Escolas
Secundárias.
Durante o próximo mês de Maio, para além da participação em
eventos de divulgação em Estabelecimentos de Ensino Secundário, o
momento alto será a participação, como já vem sendo tradição, na
OviBeja - 28.º edição da Grande Feira do Sul “Todo o Alentejo deste
Mundo”, de 4 a 8 de Maio, em Beja.
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Visita de Estudo da Polícia Turca a Portugal

No âmbito da
Cooperação
Internacional com
Instituições de Ensino
Superior Policial na
Europa
e como forma de efectivar um Protocolo de Cooperação entre o ISCPSI
e a Tavsanli Ilçe Emniyet Müdürlügü (Direcção do Distrito Policial de
Tavsanli), da Polícia Turca, foi organizada uma viagem de estudo para
Oficiais daquela Instituição a Portugal, financiada pelo Projecto
Europeu “Leonardo da Vinci”.
Assim, entre 3 e 17 de Abril de 2011, o Instituto recebeu uma
delegação de 10 Oficias da Polícia Turca, proporcionando, através do
Núcleo de Relações Exteriores, diversas acções de formação
subordinadas ao tema “Prevenção e Combate ao Vandalismo”. Estas
foram levadas a cabo no ISCPSI, na Direcção Nacional da PSP, no
Comando Metropolitano de Lisboa, na Câmara Municipal de Lisboa, na
Escola da Guarda Nacional Republicana e na Escola da Polícia Judiciária.
Foi ainda possível “brindar” os colegas turcos com diversas visitas
culturais, em Lisboa, Sintra e Cascais, sendo de destacar o salutar
convívio estabelecido entre os elementos da Comitiva e os elementos
do ISCPSI que os acompanharam diariamente.

Passeio Solidário de BTT
Realizou-se no dia 17 de Abril o 6.º Passeio Solidário de BTT, cujos
lucros reverteram para a Ajuda de Berço, Instituições Particulares de
Solidariedade Social.

O trajecto escolhido não poderia ter sido melhor: saída do ISCPSI,
Ciclovia do Tejo, em direcção à Praça do Comércio, Baixa Pombalina,
Avenida da Liberdade, Parque Eduardo VII, Campolide, Aqueduto das
Águas Livres (sim… mesmo lá por cima), Monsanto, Monsanto e mais
Monsanto, Algés, Ciclovia do Tejo e… ISCPSI.
Foi com satisfação e regozijo que vimos a iniciativa crescer, com
maior participação de elementos policiais e de ex-alunos desta Casa.
Para além de algumas esperas, furos, correntes partidas, pessoal a
pé e «tralhos» sem significado, contámos com muita alegria, boa
disposição, zonas de abastecimento bem planeadas e sempre com um
sorriso de quem apoiou logisticamente, garantindo, ao longo dos 35 km,
satisfação entre os participantes.
Tratou-se, uma vez mais, de um evento nacional (faz parte do
calendário Bike Team) que só teve sucesso porque à organização, da
responsabilidade dos Cadetes, no âmbito dos Projectos-escola, se
associaram os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo e a Divisão de
Trânsito do Cometlis. A todos eles, o nosso muito obrigado.

Almoço de Docentes Recentemente Aposentados

Realizou-se no
passado dia 5 de Abril
de 2011, neste
Instituto, um almoço
de homenagem aos
docentes do ISCPSI
recentemente
aposentados.
A efeméride, que contou com a presença do Director Nacional da
Polícia de Segurança Pública, Directores Nacionais Adjuntos para as

Eram quase 300
os participantes que,
recebidos pelo
Comandante do
Corpo de Alunos, se
associaram a esta
causa, garantido um
importante apoio para

puderam beber dos conhecimentos destes ilustres docentes, que muito

quem contribui para uma sociedade mais justa.

contribuíram para a sua formação académica e humana.

Aberto a todas as idades, contámos com ciclistas dos 12 aos 71
anos e muitos deles foram presenteados com lembranças de dois
importantes parceiros: a Specialized e a Gold Nutrition.

Coronel Babo de Castro, Mestre Norberto Rodrigues e Dr. Costa e Silva,

Unidade Orgânicas de Operações e Segurança e Recursos Humanos,
Oficiais, Alunos, Chefes, Agentes e pessoal com funções não policiais
desta casa, pretendeu demonstrar, de uma forma singela, o profundo
reconhecimento que a nossa Instituição tem para com o seu corpo
docente.
Durante mais de duas décadas, são já centenas os Oficiais que

Ao Professor Doutor Artur Anselmo, Coronel Doutor Vítor Lourenço,
o nosso mais profundo agradecimento.
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Estabelecimentos de Ensino Superior Militar e Policial

Seguindo o objectivo de estreitar os laços de Camaradagem e
amizade entre Casas de Formação de Instituições que, dentro em
breve, verão os seus alunos prosseguir ideias de serviço público, o
Corpo de Alunos do ISCPSI, foi convidado e fez-se representar em
várias actividades conjuntas.
Exercício Escola Naval - "Mira 2011" - 3.º lugar
Exercício "Mira 2011" organizado pela Escola Naval, nos dias 3 e 4
de Março.
O ISCPSI e, em particular, o Corpo de Alunos felicitam os cadetes
Filipe Silva e Fábio Coelho do 24.º CFOP, pela sua participação no
Exercício "Mira 2011", nos dias 3 e 4 Março.
Esta actividade consistiu na execução de um exercício de aplicação
militar naval, constituído por um percurso em troço fluvial (cerca de 25
km), com recurso à utilização de botes sem motor.
Os cadetes-alunos honraram o ISCPSI, tendo conseguido um
fantástico 3.º lugar, num total de 22 equipas.
Parabéns!
Inter-EMES (3.ª Jornada)
Em 16 de Março, na Academia
da Força Aérea, decorreram as
competições nas modalidades de
Atletismo, Basquetebol e Futsal
Masculino, referentes à 3.ª jornada
do torneio 2010/11.
O empenho dos alunos que
participaram resultou em cinco 1.ºs
lugares, vários 2.ºs e 3.ºs lugares
individuais e o 2º lugar colectivo em
Atletismo, um honroso 3.º lugar em
Basquetebol, e a VITÓRIA em
Futsal, depois de uma final emotiva.
Ficou por realizar, por questões
de ordem logística do organizador, a competição de Tiro Desportivo (25 m).
O Corpo de Alunos, que se fez representar em peso, agradeceu o
empenho de todos os serviços internos envolvidos, bem como do
Subcomissário Barata, ex-aluno desta Casa, Comandante da 2.ª
Esquadra do Cometlis e treinador do Futsal masculino.
O evento terminou com o jantar convívio de todas as delegações
participantes, aguardando-se com expectativa a 4.ª Jornada (o
Challenger!) por nós organizada.

Encontro dos 4.ºs Anos com o
Bispo das Forças Armadas e de Segurança
Este encontro foi organizado pela Academia da Força Aérea em
conjunto com a Diocese FAS, em 30 de Março.
Estiveram presentes, para além dos Cadetes, Comandantes e
Directores da Escola Naval, da Academia Militar, da Força Aérea e do
ISCPSI, Comandantes dos Corpos de Alunos, Oficiais e Capelães
Militares e Policial.
Culminou com um jantar convívio.

Visita de Estudo ao
Comando Operacional
da Força Aérea nos
Açores
Entre os dias 18 e 21 de
Abril, por convite da Academia
da Força Aérea, 2 cadetes do 4.º ano voaram num Lockheed Hércules
C130 com camaradas da Academia Militar e Escola Naval,
acompanhando os alunos da supra citada Academia, a uma visita de
estudo nos Açores.
Visitaram o Comando Operacional, o Comando da Zona Aérea e a
Base Aérea n.º 4 .
Exercício Tróia 2011
Este exercício foi organizado pela Escola Naval. Realizou-se na
península de Tróia - entre Grândola e o Ponto de Apoio Naval de Tróia,
entre os dias 18 e 21 de Abril.
Participaram 2 cadetes do 4.º ano em regime de total voluntariado.
O exercício anual permite aos discentes desenvolverem e treinarem
capacidades de liderança, sentido de camaradagem, espírito de corpo e
coragem física e moral, em torno de diferentes objectivos e níveis de
dificuldade, que se pretendem ver
suplantados de forma sucessiva
e continuada, proporcionando-lhes a prática dos conhecimentos adquiridos durante as
instruções de formação naval, de
comportamento organizacional,
organização e instrução militar.
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Exercícios de Liderança

Dando continuidade ao processo de implementação de Provas de
Liderança, iniciado no ano lectivo de 2009/10, adaptadas aos alunos
dos diferentes anos do Curso de Formação de Oficiais de Polícia, o
Corpo de Alunos, o Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico e o Gabinete
de Educação Física realizaram no dia 10 de Março o Exercício de
Liderança destinado aos alunos do 1.º ano e, nos dias 6 e 13 de Abril,
efectuou-se a testagem das provas para os alunos do 2.º ano.
Estes exercícios têm como principal objectivo desenvolver e
potencializar, de forma progressiva e gradual, as capacidades
individuais e de interacção grupal, essenciais para o exercício da
liderança dos futuros Oficiais de Polícia.

Finais dos CUL - Equipas de Futsal do ISCPSI
Com o alcançar de 2 segundos lugares no Campeonato da
Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, na modalidade
Futsal (masculino e feminino), o ISCPSI conseguiu «carimbar
passaporte», apurando-se directamente para os Campeonatos
Nacionais Universitários que decorreram na Cidade de Coimbra, entre
12 e 15 de Abril.

Trata-se de um feito relevante se considerarmos que toda a
organização é da responsabilidade dos Cadetes, no âmbito dos
Projectos-escola, e que, quando comparados com outras Casas de
formação de Ensino Superior Universitário, temos um universo discente
bem menor.
Apostando na qualidade, e esta ideia é um sinal claro de evolução e
crescimento, demos boa réplica das nossas capacidades e colocámos
esta Casa inter-pares, a nível nacional.
A equipa feminina garantiu o 8.º lugar no ranking nacional.
O ISCPSI agradece a todos quantos participaram, em especial aos
Subcomissários do 22.º CFOP, Ricardo Barata, treinador da equipa
masculina, e Samanta Martins, guarda-redes da equipa feminina, que
acumularam às suas funções «a camisola» da Casa que os formou, e ao
Comando Distrital de Coimbra pelo apoio incondicional que nos foi dado.

Jogo de Futsal masculino ISCPSI vs Benfica SAD
No dia 8 de Abril, pelas 21H00,
realizou-se no pavilhão gimnodesportivo do ISCPSI um jogo
amigável de Futsal entre as equipas
do Instituto e do Benfica SAD.
A equipa do Benfica SAD é
constituída por funcionários do
Clube, onde podemos encontrar algumas das suas antigas glórias: Rui
Costa, Shéu, André Lima, Nelito, Naná, Abel Silva… Esta equipa foi
organizada para representar o Benfica em torneios de cariz empresarial.
O jogo não podia ter sido mais amistoso, praticamente sem faltas e
com pouca pressão, possibilitando a criação de jogadas criativas
fantásticas e provando que “quem sabe, nunca esquece”.
O resultado foi o mais adequado, ficou 5-5. No final quem estava
presente não perdeu a oportunidade de tirar umas fotos com alguns dos
seus ídolos.
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