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Encerramento do Ano Lectivo
Compromisso de Honra dos Aspirantes a Oficial de Polícia
Transmissão do Estandarte Nacional e do Guião
Realizou-se, no dia 9 de Junho de 2011, a cerimónia de
Encerramento do Ano Académico 2010/2011 que englobou o Compromisso de Honra do 23.º Curso de Formação de Oficiais de Polícia
e a Transmissão do Estandarte Nacional e do Guião, à qual se dignou
presidir o então Ministro da Administração Interna, Dr. Rui Pereira,
sendo a força em parada comandada pelo Comandante do Corpo de
Alunos, Comissário Pedro Pinho, e constituída por 3 subgrupos, um
de aspirantes e dois de cadetes/alunos do 1.º ao 4.º anos.
Entre outras individualidades estiveram, também, presentes a então Secretária de Estado da Administração
Interna, Dr.ª Dalila Araújo, o Director Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe Guilherme
José Costa Guedes da Silva, e o Secretário Geral Adjunto do Sistema de Segurança
Interna, Superintendente Paulo Lucas.
O 23º CFOP teve início no ano lectivo 2006/2007, tendo terminado a sua
formação inicial, conferente do grau de mestre (integrado) em Ciências Policiais, 39
alunos de nacionalidade portuguesa e 3 alunos cooperantes, 1 de nacionalidade
cabo-verdiana e 2 de nacionalidade moçambicana.
A Cerimónia, que contemplou ainda a entrega e
passagem do Estandarte Nacional e do Guião aos
Cadetes que os transportarão no próximo ano
lectivo, revestiu-se da maior dignidade e evidenciou
o carácter festivo, não tendo sido esquecido, em
momento algum, os valores, a tradição e o espírito
de corpo que
caracterizam este
Estabelecimento de
Ensino Superior
Universitário.
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Jantar de Ex-Alunos e Festa Académica 2011
No dia 5 de Maio
realizaram-se dois convívios
distintos, o Jantar de
Ex-Alunos da ESP/ISCPSI e a
Festa Académica 2011.
O Jantar iniciou-se por volta das
20H30 com os aperitivos
servidos nos Claustros e continuou dentro do pavilhão gimnodesportivo,
onde há mais espaço e conforto. Este evento tem por objectivo juntar os
Oficiais formados nesta casa com os Alunos que ainda a estão a
frequentar, para que se possam conhecer e também para rever antigos
camaradas, não deixando perder os laços que os unem. Neste ano
conseguiu-se novamente aumentar o número de participantes neste
convívio e, entre actuais Alunos, ex-Alunos, Oficiais da casa e Docentes,
estiveram presentes 227 pessoas. A actuação do Grupo de Fados do
ISCPSI contribuiu para a animação e para o sucesso desta iniciativa.
Terminada a refeição todos os presentes foram convidados a participar
na Festa Académica 2011, que se realizou no estabelecimento nosso
vizinho Vila Louize - Lx Factory. A casa quase era pequena para os
participantes, porque muitos dos convidados do Jantar estiveram
presentes e a Festa era aberta ao público em geral, tendo havido uma
grande adesão.

"Sistemas de Ensino da Polícia Europeia:
Processos de Bologna e Bruges/Copenhagen"
Curso no âmbito da
Enquanto membro da
Academia Europeia de Polícia
(CEPOL), o ISCPSI realiza,
anualmente, diversas actividades relacionadas com a
formação de Oficiais de Polícia
dos diversos Estados-membros.
Nesta senda, realizou-se, entre os dias 20 e 24 de Junho de 2011, um
Curso denominado “European Police Education Systems: Bologna and
Bruges/Copenhagen Processes”, que contou com a participação de 26
formandos de diversos países Europeus e sete formadores, sendo dois
deles portugueses e cinco estrangeiros.
Durante o Curso foram apresentadas diferentes realidades relativas ao
ensino superior policial na Europa e à forma como alguns países Europeus
levaram a cabo o processo de adequação ao Tratado de Bolonha nos
respectivos Cursos. De realçar o processo desenvolvido pelo nosso
Instituto nesta matéria, que é, cada vez mais, um ponto de referência a
nível Europeu na formação superior policial.

Os participantes puderam ainda contar com algumas visitas culturais e
de carácter lúdico em Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra, que aliado às
excelentes condições climáticas, permitiram deixar uma imagem muito
positiva deste pedaço de Portugal.
É de realçar e empenho e dedicação demonstrados pelos elementos
do Núcleo de Relações Exteriores, que acompanharam os participantes
durante toda a semana e contribuíram para uma imagem muito positiva do
nosso Instituto.

Benção das Fitas
No dia 14 de Maio realizou-se
na Cidade Universitária de Lisboa
a Bênção das Fitas dos finalistas
universitários, contando com a
presença de cerca de 5.500
estudantes.
A cerimónia foi celebrada pelo Cardeal Patriarca, destacando-se o
apelo que fez à responsabilidade na Homilia e à necessidade de haver um
maior discernimento para decidir o futuro.
Este evento contou com a participação de 12 Aspirantes, do 23.º
CFOP, deste Instituto. Com o apoio da Direcção Nacional, os alunos
doaram, no ofertório, carros miniatura da PSP a crianças e jovens em risco
da Instituição “Novo Futuro de Lisboa”.
De realçar a presença dos Aspirantes que se distinguiram com o brio e
a dignidade que sempre caracterizaram esta nossa ilustre casa.

Estágio de Técnicas de Intervenção Policial
No período de
14 a 21 de Junho
do corrente ano,
realizou-se o 1.º
Estágio de Formação Inicial em
Técnicas de Intervenção Policial,
ministrado aos cadetes -alunos do 24.º CFOP.
As modificações entretanto surgidas no que respeita à regulamentação do Curso de Técnicas de Intervenção Policial (CTIP),
nomeadamente em termos de conteúdos programáticos e de duração do
curso (agora de 91 horas, face às 70 horas da regulamentação anterior),
obrigaram a uma reorganização da formação até aqui ministrada ao 4.º
ano do Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais, optando-se
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nomeadamente em termos de conteúdos programáticos e de duração do
curso (agora de 91 horas, face às 70 horas da regulamentação anterior),
obrigaram a uma reorganização da formação até aqui ministrada ao 4.º
ano do Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais, optando-se
agora pela realização de um (simples) estágio de formação, orientado para
o domínio das principais técnicas de intervenção policial.
Os conteúdos programáticos desta acção formativa, com um total de
35 horas, estendem-se pelas áreas do Tiro Policial, das Técnicas de
Defesa Policial, das Abordagens de Viaturas, da Intervenção Rápida e do
Movimento Táctico. A realização desta formação contou com a
colaboração da Unidade Especial de Polícia.
Embora longe de atingir os objectivos do CTIP, este estágio não deixa,
por isso, de ser importante para a formação integral dos nossos alunos.

Inter-EMES 4ª Jornada Challenger
Enquanto organizadores deste
torneio para o ano lectivo 2010/2011,
competiu-nos organizar o Challenger,
tendo sido escolhidas as datas de 13 e
14 de Maio. Esta prova é por
nós considerada a máxima do
Inter-EMES: mais do que
competição pura entre Casas
de Formação, onde muitas
vezes sobressai uma rivalidade latente, porque todos
procuramos, sempre, vencer, trata-se de uma actividade constituída por
diferentes provas que testam as capacidades de superação, onde todos,
em conjunto, desejam alcançar o sucesso. Trabalhamos, de facto, INTER
Estabelecimentos de Ensino, prosseguindo um objectivo comum.
Cada Estabelecimento de Ensino inscreve 16 Cadetes, 4 de cada ano,
um obrigatoriamente do género feminino. Cada equipa é constituída por
Cadetes do mesmo ano (um de cada ramo das Forças Armadas e um da
Força de Segurança PSP, sendo um, obrigatoriamente feminino). No total
competem 16 equipas de 4 elementos.
Enquanto organizadores deste Challenger, quisemos:
Mostrar, ainda que de forma figurada, parte da actividade da PSP,
enquanto Força de Segurança que vela pelos Direitos, Liberdades e
Garantias;
Dar ênfase à vertente física, ao inter-relacionamento e à tomada de
decisão; e
Trabalhar a comunicação, a capacidade de liderança, a disciplina, o
rigor, a dedicação e o espírito de sacrifício.
Preparámos 5 provas: duas de Liderança, trabalhadas pelos Anos em
competição, e três de Patrulha, praticadas pelas 16 equipas que

competiram. Venceu a equipa (4º Ano C) e o ano (4º Ano) que, no somatório
final das provas, obteve o menor tempo.
O sucesso que acreditamos ter alcançado deveu-se, também, ao
apoio sempre presente da Unidade Especial de Polícia.

Inter-EMES Entrega de Prémios e Encerramento
Te v e l u g a r n o A u d i t ó r i o
Superintendente-Chefe Afonso de
Almeida, no ISCPSI, em 1 de Junho,
a cerimónia de entrega de prémios e
de encerramento do Inter-EMES
2010/2011.
Presidida pelo Nosso Director,
compareceram os Comandantes da Escola Naval e da Academia Militar,
todos os Comandantes do Corpo de Alunos e diversos Oficiais envolvidos
nas actividades, bem como os alunos vencedores.
Após a entrega de prémios e o recordar das actividades, seguiu-se o
jantar convívio e os brindes entre alunos.
Terminámos a nossa missão enquanto organizadores com sentido de
dever cumprido. Ao próximo organizador, a Escola Naval, desejamos os
maiores sucessos.

Visita do Director Nacional
Em 25 de Maio, deslocou-se a
este Instituto Superior o Director
Nacional da PSP, SuperintendenteChefe Guilherme Guedes da Silva,
que foi recebido pela Companhia de
Alunos.
Durante a tarde, no Auditório, fez a sua apresentação aos Cadetes,
reafirmando o que deles se espera, enquanto lideres de homens e
enquanto futuros responsáveis por áreas onde residem milhares de
cidadãos que continuada e ininterruptamente servimos.

Campeonatos ADESL 2010/2011
Em 27 de Junho, numa cerimónia
singela, procedemos à entrega
simbólica dos troféus da Associação
Desportiva do Ensino Superior de
Lisboa, conquistados pelas equipas
de futsal masculino e feminino, ao
Director deste Instituto.
Conseguimos dois fantásticos segundos lugares, que elevam o nome
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desta Casa de Formação, sobretudo se considerarmos que o corpo
discente é, somente em termos quantitativos, muito inferior quando
comparado com as congéneres do Ensino Superior Universitário.

Peregrinação Policial a Fátima
Realizou-se, em 16 e 17 de Junho, a 52.ª
peregrinação da Polícia de Segurança Pública e a
30ª peregrinação militar e das forças de segurança
a Fátima.
A peregrinação iniciou-se com Concentração
no Cripta da Igreja da Santíssima Trindade (na
tarde do dia 16) e terminou com Celebração
Eucarística (na manhã do dia 17), tendo sido presidida por Sua Ex.cia
Rev.ma D. Januário Torgal Mendes Ferreira, Bispo das Forças Armadas e
de Segurança.
O ISCPSI juntou-se a este momento, tendo um cadete integrado a
Guarda de Honra ao altar.

Banco Alimentar
No âmbito da campanha do Banco Alimentar Contra
Fome que, em 28 e 29 de Maio, a nível nacional,
procedeu a uma recolha de alimentos, 28 alunos, de
todos os anos, integraram as equipas responsáveis pela recolha em
armazém (Alcântara-Terra) de todo o material doado nos diversos pontos
de entrega, mostrando, de modo claro, a importância que devemos dar a
este tipo de campanhas. Compareceremos em próximas edições!

Passeio Solidário de BTT
No pretérito dia 28 de Junho, procedemos à entrega do valor angariado no
Passeio de BTT à Ajuda de Berço, IPSS.
Dois mil e trezentos euros para que as
crianças que ali residem possam sorrir.
Delas recebemos um cartaz A2, pintado, com mãos, pés, crianças,
bicicletas e a frase «os meninos da Ajuda de Berço agradecem mais uma
vez os miminhos e colinho que nos têm dado. Obrigado»

Formação Modular de Inglês
Enquadrado no processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (RVCC), o qual permite
aumentar o nível de qualificação escolar
(RVCC Escolar) e profissional (RVCC
Profissional), através da valorização das
aprendizagens realizadas fora do sistema de
educação ou de formação profissional, o
Núcleo de Avaliação e Qualidade, em parceria
com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, deu cumprimento a
duas acções de formação Modular em Inglês (nível de iniciação). De
realçar que na 1.ª acção ministrada, pela formadora Silvia Cabral, do IEFP,
concluíram com aproveitamento 13 formandos e na 2.ª acção ministrada
pela formadora Cristina Reis, do ISCPSI, concluíram com aproveitamento
12 formandos.

Almoço de Aposentados
Realizou-se, no dia 15 de
Junho de 2011, na messe de
Oficiais deste Instituto, um almoço
convívio para homenagear os
elementos recentemente
aposentados que prestaram
serviço nesta casa.
Os Chefes Pedra e Palma e os Agentes Principais Duque, Torrado e
Domingos, juntamente com a Agente Principal Manuela, recentemente
transferida para o Comando Metropolitano de Lisboa, puderam assim
receber, por parte de cerca de 40 elementos ainda ao serviço do ISCPSI,
uma pequena homenagem pelos anos de serviço dedicados a esta casa,
que muito sentirá a sua falta.
A todos eles, o nosso mais profundo agradecimento e
votos de muitas felicidades.

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:
Comissário Pedro Pinho, Comissário Élia Pires, Comissário Hugo Cruz, Comissário Marta Miguel,
Subcomissário João Afonso e Subcomissário Pica dos Santos
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