^
,
INSTITUTO S, UPERIOR DE CIENCIAS
POLICIAIS
E SEGURANCA
, INTERNA

NewsLetter
V

CT
OR

I

N.º 5 - Setembro / Outubro 2011

27.º Aniversário do Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna

O ISCPSI comemorou no passado dia 17 de
Outubro o seu 27.º aniversário.
A Cerimónia decorreu no Auditório Superintendente-Chefe Afonso de Almeida, foi presidida pelo
Director Nacional em Substituição, Superintendente-Chefe Jorge Barreira e na qual estiveram igualmente
presentes entre outras individualidades, os Directores
Nacionais Adjuntos para as Unidades Orgânicas de
Recursos Humanos e Logistica e Finanças, Superintendentes Paulo Gomes e Jorge Cabrita, respectivamente, e o
Director do ISCPSI Superintendente José Oliveira.
Usaram da palavra o Director Nacional em Substituição e o Director do Instituto, e ambos enfatizaram a
importância do Instituto, pois é o único Estabelecimento de Ensino Superior Universitário Policial em Portugal.
De seguida, foram impostas as condecorações e entregues os diplomas de louvor concedidos no último ano.
O ISCPSI assinalou esse dia festivo, com uma cerimónia simples, mas com a solenidade devida, para a qual
contou com a presença dos seus funcionários e convidados, na sua maioria aposentados que terminaram a sua
carreira no Instituto.
Por último, e não menos importante, decorreu nos claustros deste Instituto a cerimónia de imposição de platinas
dos alunos mais antigos aos mais novos, momento sempre munido de grande significado no seio da companhia de
alunos.

FEIRA DO LIVRO

Feira do Livro

ISCPSI
Rua 1.º de Maio n.º 3 - Alcântara, Lisboa

17, 18 E 19 DE OUTUBRO
das 10 às 19 horas

JOSÉ GERALDO
Autor do livro:
"As Invasões Napoleónicas"

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

www.iscpsi.pt

Comprar um LIVRO
não é despesa,
é um INVESTIMENTO

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, por meio
do seu Centro de Investigação e Centro de Documentação e Informação,
promoveu, nos dias 17, 18 e 19 de Outubro de 2011, na sala de
conferência, uma feira do livro, em que participaram as editoras LEYA,
Âncora e Grupo Almedina e a exposição de alguns livros editados pelo
ISCPSI.
As editoras promoveram a venda de livros com descontos de 15% a
20% sob o preço de capa.
O Centro de Investigação tendo registado uma significativa afluência e
adesão por parte do público, com um “feedback” tão positivo da iniciativa,
decidiu realizar todos os anos este evento (com algumas novidades),
permitindo a todos realizarem o seu investimento literário com uma
considerável poupança.

Não se esqueçam que comprar um livro não é uma despesa é um investimento.
Até para o ano!!
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Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Seminário Crime sem Fronteira
CRIME sem
FRONTEIRAS

UITO
G RA T

Programa
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Polícia de segurnaça Pública

27 de Setembro

Abertura
Miguel Macedo, Ministro da Administração Interna (a confirmar)
Antero Luís, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna
Guilherme Guedes da Silva, Director Nacional da Polícia de Segurança Pública
José Ferreira de Oliveira, Director do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
Mesa I - Caracterização Nacional e Supranacional do Fenómeno
Moderador: Flávio Alves, Director do Departamento de Investigação Criminal da DN/PSP
Conferencistas:
Caracterização do Fenómeno no Quadro Nacional
-Tito Fernandes, Núcleo de Análise Criminal do Departamento de Investigação Criminal
da PSP
-João Nascimento, Chefe da Divisão de Análise e Informações da GNR
Intervalo
A Realidade Portuguesa e a Interligação entre os Vários Actores Nacionais
-Vitor Antunes, UNE - Polícia Judiciária
Caracterização do Fenómeno no Quadro Supranacional
-Mónica Quatrocchio, EUROPOL
Almoço
Mesa II - Prevenção e Investigação Criminal e a Coordenação dos Actores Nacionais no Espaço
Europeu
Moderador: Manuel M. Guedes Valente, Director do Centro de Investigação do ISCPSI
Conferencistas:
O Papel do Ministério Público na Direcção da Investigação Criminal no Quadro da
Criminalidade Itinerante
-José Ramos, Procurador-Adjunto do DIAP de Lisboa
O Papel do Sistema de Segurança Interna na Coordenação dos Órgãos de Polícia
Criminal
-Paulo Lucas, Secretário-Geral Adjunto do Sistema de Segurança Interna
Intervalo
A Cooperação Judiciária e Policial a Nível da União Europeia
-Jorge Costa, Procurador da República
Encerramento
Exposição das Conclusões do Seminário
- Dário Prates, Divisão de Coordenação de Investigação Criminal da PSP e Docente do ISCPSI

Para mais informações aceda ao site: www.iscpsi.pt

Rua 1.º de Maio n.º 3 - Alcântara, 1349 - 040 Lisboa

ou contacte ISCPSI - Centro de Investigação
INSCRIÇÕES: Tel.: (+351) 21 361 39 00
ci.iscpsi@psp.pt

com o PATROCÍNIO

Decorreu no dia 27 de Setembro, no Auditório Superintendente-Chefe Afonso de Almeida, no ISCPSI, o Seminário
Internacional subordinado ao tema “Crime sem Fronteira”.
Este Seminário teve o alto patrocínio do Sistema de Segurança Interna e foi superiormente organizado pelo Centro de
Investigação do Instituto e Departamento de Investigação Criminal da Direcção Nacional da PSP.
Salienta-se como conclusões finais:
- A partilha de informação ao nível da cooperação policial (interna e externa) não pode ser
descurada e deve constituir uma prática corrente;
- A actividade de partilha de informação desenvolve-se em obediência aos princípios da
segurança da informação e na confiança nos operadores;
- A Europol facilita a troca de informação e a coordenação. Providencia ainda uma troca de
informação segura respeitando os procedimentos de segurança no manuseamento de
informação;
- Necessidade de tratamento da informação e a preocupação do MP na “análise da
informação criminal”;
- Necessidade de sistematizar os procedimentos de comunicação para a reacção e
prevenção criminal;
- A necessidade de maior densificação das estruturas operativas em prol de uma maior
capacidade de coordenação e até, de futuro, na centralização.

Duas ideias síntese:
- A PROACTIVIDADE DA ACTUAÇÃO POLICIAL E JUDICIAL PARA O COMBATE À CRIMINALIDADE ITINERANTE;
- CRIME SEM FRONTEIRAS, COOPERAÇÃO SEM FRONTEIRAS.

Estágio para Oficiais com Funções de
Direcção e Chefia da CPLP
Realizou-se, neste Instituto, entre os dias 12 e 23 de Setembro de 2011, o Estágio
para Oficiais com Funções de Direcção e Chefia da CPLP. Este Estágio, cujo tema
era “A Gestão de Grandes Eventos de Segurança no Início do Século XXI”, contou
com a participação de 18 Oficiais de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Guiné-Bissau e Portugal.
Durante o Estágio, os participantes tiveram oportunidade de receber várias
apresentações e palestras subordinadas ao tema, tendo ainda usufruído de diversas visitas culturais, nomeadamente à zona histórica de Lisboa, Cascais,
Sintra e também fizeram uma visita ao Santuário de Fátima.
A cerimónia de encerramento do Curso foi presidida por S. Ex.ª o Director Nacional da PSP, tendo também estado presente o Director da Direcção
Geral da Administração Interna.
É de referir o empenho e dedicação dos elementos do Núcleo de Relações Exteriores e das Secções de Alimentação, Gestão de Instalações e
Transportes, que permitiu realizar este evento de forma exemplar, deixando, mais uma vez, uma imagem muito positiva deste Instituto em termos
internacionais.
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Estágio Técnico para 26 Oficiais da
Polícia Militar de Minas Gerais - Brasil

No Âmbito do CEPOL
Training and Research Committee

No âmbito da cooperação bilateral com o Brasil, este Instituto
assumiu, recentemente, a responsabilidade da organização de visitas e
de acções de formação com as diversas forças policiais daquele país. Já
neste enquadramento, organizámos, entre os dias 19 e 21 de Setembro
um Estágio Técnico para 26 Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais,
tendo ainda recebido, no dia 10 de Outubro, uma delegação de 43 Oficiais
da Polícia Militar do Distrito Federal. Ambas as delegações receberam
apresentações acerca da Gestão de Grandes Eventos, com vista a
prepararem a realização do Mundial de Futebol em 2014 e dos Jogos
Olímpicos em 2016. Tendo em conta que Portugal organizou, nos últimos
anos, diversos Eventos de grande impacto, nomeadamente a Expo '98, o
Euro 2004, a Visita do Papa e a Cimeira da Nato, entre outros, pudemos
de alguma forma contribuir com know how e experiência acumulada neste
âmbito, esperando assim contribuir, de forma indirecta, para o sucesso
dos dois eventos que vão ser realizados no Brasil.

No Âmbito do CEPOL
Exchange Programme
No período de 5 a 15 de Setembro de
2011, decorreu a 2.ª fase de intercâmbio do
CEPOL Exchange Programme 2011, entre
a Polícia portuguesa e a Polícia checa,
centrado no tópico principal Police Training
and Education Systems.
O ISCPSI acolheu o tenente-coronel
Jaroslav Vagner, tendo como principais
objectivos, conhecer, em traços gerais, a
estrutura (organização e funcionamento) da
Polícia portuguesa; o sistema de formação
profissional da PSP, nomeadamente, os
modos de acesso às várias categorias e
postos; e, em especial, a formação dada no
âmbito das técnicas de intervenção policial,
no que respeita as técnicas de algemagem,
as abordagens a viaturas suspeitas, a
movimentação táctica em interior de edifícios e o tiro policial.
Este tipo de intercâmbio engendrado no
âmbito do Exchange Programme do
Colégio Europeu de Polícia permite uma
importante troca de conhecimentos entre as Polícias Europeias.

Realizou-se neste Instituto,
entre os dias 27 e 29 de
Setembro de 2011, a 21.ª
Reunião do Training and
Research Committee, da
Academia Europeia de
Polícia (CEPOL). Este comité
é responsável por apresentar
propostas e recomendações ao CEPOL acerca do treino, ensino e
estratégias de investigação no âmbito da formação policial. Actualmente,
é Director deste comité o Subintendente Felgueiras, deste Instituto, que
presidiu à reunião, onde estiveram presentes mais 13 participantes de
diversos países membros do CEPOL.

Social Media and Policing
Realizou-se, neste Instituto, entre os dias 24 e 28 de Outubro de
2011, o curso “Social Media and Policing”, no âmbito do plano anual de
formação da Academia Europeia de Polícia (CEPOL). Este curso contou
com a participação de 28 participantes e 12 formadores de mais de 20
países diferentes da União Europeia e Agências Europeias. A grande
temática estava relacionada com o uso de redes sociais pelas polícias e a
utilidade das mesmas enquanto fontes de informação para os mais
diversos assuntos policias. Os participantes tiveram ainda oportunidade
de visitar algumas das zonas turísticas de Lisboa.
É de referir o empenho e dedicação dos elementos do Núcleo de
Relações Exteriores e das Secções de Alimentação e Transportes, que
permitiu realizar este evento de forma exemplar, deixando, mais uma vez,
uma imagem muito positiva deste Instituto em termos internacionais.

Estágios Práticos dos Cadetes do CFOP
Realizaram-se, entre os dias 1 e 23 de Setembro, os 10.ºs Estágios
Práticos dos Cadetes, contando o ISCPSI, uma vez mais, com o total
apoio da UEP, dos Comandos Metropolitanos, dos Comandos Regionais
e dos Comandos Distritais de Polícia, que receberam os nossos alunos.
Autorizados por S. Ex.ª o Director Nacional, os EPC CFOP visam,
genericamente, aproximar a vida académica à realidade policial; integrar
e socializar de forma progressiva e harmoniosa os Cadetes na
organização e na cultura policiais; complementar a sua formação com
uma vertente prática de observação e sensibilização que permitirá
solidificar conhecimentos adquiridos ou a adquirir; acentuar nos
discentes a importante vertente profissionalizante ou de missão do
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CFOP; promover a sua auto-avaliação vocacional em fases mais
precoces; e avaliar, de forma progressiva, os discentes nas componentes
atitude, vocação e comportamento.
Os alunos estagiam de acordo com o ano que se prestam a iniciar: os
mais novos, na UEP, os que transitaram para o 3.º ano, nas Esquadras de
competência genérica da sua área de residência, os mais antigos nos
Comandos e nas Esquadras e Divisões de competência especializada
dos Comandos Metropolitanos ou dos Comandos Distritais.
O ISCPSI aproveita a oportunidade de agradecer a todos os
Comandos envolvidos nestas actividades o empenho e disponibilidade
para transmitir saberes.

A primeira semana, para além da deslocação ao depósito de
fardamento em Torres Novas, serviu para acelerar a rápida integração
dos novos Cadetes, proporcionando-lhes actividades de grupo visando
criar, desde o primeiro momento, espírito de corpo, primeira premissa
para ultrapassar, com sucesso, as dificuldades do dia-a-dia.
Quisemos dar passos decisivos para conseguir transformar 33
estranhos num Curso, descobrindo e trabalhando as suas dificuldades e
potenciado as suas capacidades.
Sejam bem-vindos a esta Casa e
fazemos votos para que nela conheçam
o sucesso académico, pessoal e profissional!

Apresentação do 28.º Curso de Formação de
Oficiais de Polícia
Missa do Patrono da PSP
Teve lugar no pretérito dia 29
de Setembro, a missa de S.
Miguel Arcanjo, patrono da
PSP.
Presidida por Sua Excelência
Reverendíssima o Bispo das
Forças Armadas e de
Segurança, D. Januário Torgal
Ferreira, a cerimónia teve
lugar na Capela da UEP. A
Guarda de Honra foi, uma vez
mais, assegurada pelos
Cadetes-alunos do ISCPSI.
Terminado o concurso de selecção para a frequência do mestrado
integrado em ciências policiais, apresentaram-se no ISCPSI os 25 alunos
mais bem classificados para integrar o 28.º Curso de Formação de
Oficiais de Polícia. A eles, para além dos repetentes, juntaram-se alunos
de Cabo Verde (1), Angola (2), Moçambique (2), São Tomé e Príncipe (2)
e da Guiné-Bissau (1).

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:
Subintendente Manuel Valente, Comissário Pinho, Comissário Hugo Cruz, Subcomissário Afonso,
Dr.ª Michelle

Rua 1.º de Maio, n.º 3, 1349-040 Lisboa
email:iscpsi@iscpsi.pt

Tel: (+351) 21 361 39 00
Site: www.iscpsi.pt
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