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Abertura Solene do Ano Lectivo 2011/12
Realizou-se no ISCPSI, em 23 de Novembro, a
Cerimónia de Abertura Solene do Ano Lectivo 2011/2012.
Presidiu ao Acto o Ministro da Administração Interna, Dr.
Miguel Macedo.
A Cerimónia Solene teve início às 15h00, com a
chegada do Ministro da Administração Interna, a quem uma
companhia de alunos prestou honras policiais.
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O Director do ISCPSI, Superintendente José Ferreira de Oliveira, na sua alocução sublinhou que o
Instituto é uma escola de sucesso da democracia portuguesa, que se materializou no facto de ter formado a
quase totalidade dos oficiais que servem a PSP, através dos cursos de promoção e formação.
Deixou, também, um agradecimento a todos aqueles que, de uma forma ou doutra, têm contribuído
através de patrocínios, para uma melhoria nas condições à ministração do ensino. Salientou o papel dos
Serviços Sociais da PSP, Sistema de Segurança Interna, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação
Engenheiro António de Almeida, da Fundação do Montepio e da Fundação Luso Americana. Relembrou o
patrocínio por parte do Banco de Portugal para a criação do “Laboratório de Gestão de Grandes Eventos”.
Relevou, ainda, a promoção de diversas linhas de investigação, com vários intervenientes de universidades e
instituições, públicas e privadas, nacionais e internacionais, que culminaram quase sempre na realização de
seminários, colóquios ou congressos e respectivas publicações.
Também referiu, que é importante implementar o novo modelo de gestão do Instituto, aliás, já inscrito no
actual estatuto, que irá permitir uma maior eficiência na gestão dos processos de ensino e de investigação
científica, garantindo assim mais captação de recursos e evitando atrasos e custos descabidos. Não
descurou a ideia da criação de uma rede de escolas superiores policiais no mundo lusófono, pois é o desejo
de todos os directores dos vários estabelecimentos de ensino policial nos países de língua oficial portuguesa.
Não obstante as dificuldades que atravessamos, recordou que estamos a trilhar o caminho adequado com vista à melhoria do ensino policial, que será
o melhor contributo para o desempenho da missão ao serviço de Portugal.
Por último, o Director deixou uma palavra de estímulo aos novos Subcomissários para que tenham capacidade de integração na cultura institucional
tendo em conta o que de bom irão encontrar nas subunidades onde irão ser colocados.

De seguida, usou da palavra o Ministro da Administração Interna, que centrou a sua mensagem na
importância da formação inicial e contínua dos Oficiais de Polícia, na aprovação do novo Estatuto e
adequação ao Processo de Bolonha. Salientou, ainda, que o ISCPSI é o único estabelecimento de ensino
público superior universitário, na área da segurança interna, com um papel determinante na formação dos
oficiais da PSP, aberto à sociedade civil que oferece cursos pós-graduados na área da segurança.
Enalteceu, também, o caminho que o Instituto tem tido em áreas de especialização de segurança interna,
criminologia e investigação criminal, do Curso de Mestrado não integrado em Ciências Policiais,
frequentado por 30 alunos civis; foi também sublinhada a
relevância do Instituto no plano internacional,
nomeadamente na área da formação, participação no
Colégio Europeu de Polícia (CEPOL), e na Associação
Europeia dos Colégios de Polícia (AEPC).
Disse, que a abertura do Instituto à sociedade civil
deverá constituir uma aposta estratégica das forças e
serviços de segurança.
Por fim, relembrou que para se garantir o sucesso é
necessário o aperfeiçoamento e uma definição do modelo de gestão do Instituto, a fim de maximizar,
designadamente, a nossa participação em projectos comunitários.

A Lição Inaugural foi proferida pelo Professor Doutor Luís Massuça, docente da Unidade Curricular de
Desportos Individuais e Colectivos, que versou o tema “O efeito da actividade física no desempenho da
função policial”. A Lição encontra-se disponível no site do ISCPSI (www.iscpsi.pt) .
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A Cerimónia prosseguiu com a entrega de prémios aos
primeiros classificados de cada curso, dos prémios
Comandante Ferreira do Amaral e Miguel Faria, dos crachás
e diplomas do Mestrado Integrado em Ciências Policiais,
carta de curso da parte curricular do Curso de Mestrado não
integrado em Ciências Policiais, especialização em
segurança interna, criminologia, investigação criminal e
diplomas do 1.º Curso Avançado para Directores de
Segurança do Sector Empresarial.
Mestrado Integrado em Ciências Policiais

Curso de Mestrado não integrado em Ciências Policiais,
especialização em segurança interna, criminologia ou investigação criminal

1.º Curso Avançado para Directores de Segurança do
Sector Empresarial

A Cerimónia contou, como sempre, com a preciosa colaboração da
Banda Sinfónica da PSP.
Para além das individualidades convidadas, do Corpo Docente, dos
Oficiais do Instituto, da Companhia de Alunos e de representações do Quadro
Orgânico, estiveram presentes os familiares dos novos Cadetes.
A Cerimónia encerrou com a entoação do Hino Nacional.

Curso de Formação - Técnicas de Intervenção Policial 2011
No período de 7 a 25 de Novembro de 2011, o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna ministrou um Curso de Formação em
Técnicas de Intervenção Policial (CFTIP), dirigido ao pessoal com funções policiais do seu quadro. O curso compreende matérias diversificadas, das quais
importa destacar as abordagens a viaturas suspeitas, a gestão de incidentes táctico-policiais, a movimentação táctica e as técnicas de defesa e de tiro
policial.
A política formativa do Instituto assenta numa permanente preocupação em dotar os seus profissionais de competências e qualificações que
respondam aos novos desafios da função pública de segurança, inerentes ao desenvolvimento da própria sociedade. Impõe-se, por isso, que seja mantido
o sistema coerente, dinâmico e flexível que caracteriza o quadro formativo da nossa instituição.
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Projecto: ”Apoio ao Desenvolvimento Institucional do
MINT” FED/2010/243-761

No âmbito deste Projecto o Instituto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna, entre os dias 20 de Novembro e 2 de Dezembro de
2011, realizou um Estágio para Oficiais com Funções de Direcção e Chefia
da CPLP, vocacionado para a temática da “Direcção Pedagógica e
Ensino”.
Estiveram presentes o Sr. Superintendente Principal Fernando
Francisco, Director Pedagógico, e a Dr.ª Olga Jumisse, Assessora do
Reitor para a Formação, ambos da Academia de Ciências Policiais de
Moçambique.
O planeamento do estágio abrangeu os níveis Académico e Cultural.
O primeiro circunscreveu-se à Apresentação de Conteúdos
Curriculares direccionados para os objectivos pretendidos versarando as
temáticas: Direcção de Ensino, Estatuto e Regulamento Interno do
ISCPSI; Plano de Formação de Tiro, Gabinete de Apoio PsicoPedagógico, Corpo de Alunos, Centro de Investigação, Núcleo de
Avaliação e Qualidade, Direcção Nacional Departamento de Formação e
Boas Práticas na Organização de Eventos.
O segundo materializou-se numa visita cultural ao Santuário de
Fátima.
O Sr. Superintendente Principal Fernando Francisco e a Dr.ª Olga
Jumisse reconheceram a aquisição de conhecimentos funcionais da
organização, ao nível da formação, os quais, com as devidas adaptações,
serão proveitosos na Academia de Ciências Policiais de Moçambique.
Pelo reconhecimento demonstrado, pela pertinência de transmissão
de conhecimentos, pela permuta de ideias e interligação estratégica entre
as instituições, será adequada a continuação de estágios desta natureza
(contudo com objectivos variados), para que a fluidez dos contactos entre
os países da CPLP se mantenha dinâmica.
No âmbito deste mesmo Projecto, o Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna, no período compreendido entre o dia 5 de
Dezembro e o dia 16 de Dezembro de 2011, realizou um Estágio para

Oficiais com Funções de Direcção e Chefia da CPLP, vocacionado
para a temática da “Direcção Pedagógica e Ensino”.
O estágio teve como objectivo a apresentação de conteúdos
curriculares direccionados, os quais versaram as temáticas: Direcção de
Ensino, Estatuto e Regulamento Interno do ISCPSI; Plano de Formação
de Tiro, Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico, Corpo de Alunos, Centro
de Investigação, Núcleo de Avaliação e Qualidade, Direcção Nacional
Departamento de Formação e Boas Práticas na Organização de Eventos.
No estágio em epígrafe
estiveram presentes o Sr.
Comissário de Polícia José
Manuel Nhatave, Reitor da
ACIPOL e o Coronel António
Manuel Mulhovo, Director de
Logística e Finanças, ambos
da Policia de Moçambique.

Cooperação Internacional com países da CPLP
No âmbito da Cooperação Internacional com países da
CPLP, este Instituto recebeu, entre os dias 19 e 25 de Novembro o
Subcomissário Alberto Sebastião Mendes, Director do Instituto Médio de
Ciências Policiais de Angola e o Inspector Samuel Matuto, Chefe do
Departamento de Serviços de Apoio.
Além de estarem presente, em representação do seu país, na
Cerimónia de Abertura Solene do ISCPSI, receberam algumas
apresentações acerca da estrutura e funcionamento do ISCPSI, tendo
tido também a oportunidade de visitar a Escola da Guarda Nacional
Republicana, em Queluz.

Cooperação Internacional com
Instituições congéneres

No âmbito da Cooperação Internacional com Instituições congéneres,
este Instituto recebeu, entre os dias 22 e 24 de Novembro de 2011, uma
delegação de dois Oficiais da Polícia de Espanha.
Assim, o General Director da Formação da Guardia Civil e o Coronel
Director da Escola Prática da Guardia Civil tiveram oportunidade de
presenciar a cerimónia de Abertura Solene do ISCPSI e de receber uma
apresentação institucional do nosso Instituto.
Esta delegação veio acompanhada pelo Oficial de Ligação em
Espanha, o ex-Director Adjunto do ISCPSI, Intendente Ricardo Van Zeler
Matos, que os acompanhou durante a visita.
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Revista Politeia
O Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Interna, pelo
ICPOL, procedeu a mais uma publicação
de um novo número da Revista Politeia,
intitulada "Reforma Penal e Processual
Penal - Jornadas de 2008", Ano VI/Ano VII
2009-2010.
Esta publicação só foi possível com o
apoio financeiro do Prof. Doutor Miguel
José Faria. Esta publicação foi o resultado
de diversos seminários ocorridos a nível
de todo o país e que estiveram sob a coordenação científica do ICPOL e a
colaboração de diversas entidades a quem prestamos os nossos
agradecimentos: Sistema de Segurança Interna, Governo Civil de Faro,
Governo Civil de Leiria, Governo Civil de Braga, Governo Civil de Castelo
Branco, Governo Civil do Distrito de Viseu, Governo Civil de Lisboa,
Universidade do Minho Escola de Direito, Universidade do Algarve,
Instituto Politécnico do Algarve, Instituto Politécnico de Castelo Branco,
Instituto Superior Politécnico de Viseu, Câmara Municipal de Leiria,
Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Braga, Câmara
Municipal de Castelo Branco, Câmara Municipal de Viseu, Associação
Jurídica de Braga, Ordem dos Advogados Conselho Distrital de Lisboa,
do Porto, de Faro, Delegação de Viseu, Delegação de Leiria e Delegação
de Castelo-Branco, Editora Almedina e Ministério da Administração
Interna.

Colóquio subordinado ao tema:
“Ruas Seguras: Educação para a Cidadania Rodoviária
e Mobilidade Sustentável”
No passado dia 15 de Dezembro realizou-se no Auditório
Superintendente-Chefe Afonso de Almeida, no ISCPSI, um
Colóquio subordinado ao tema
“Ruas Seguras: Educação
para a Cidadania Rodoviária e
Mobilidade Sustentável”,
patrocinado pela ACA-M (Associação de cidadãos Auto-Mobilizados).
Este Colóquio contou com a presença de algumas individualidades
como o Presidente da ACA-M, o presidente da Prevenção Rodoviária
Portuguesa, um representante da ANSR, um representante da Direcção
Geral de Saúde, um representante da Direcção Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular, um representante da PSP/COMETLIS, um
representante da FENPROF, um representante da CONFAP e um
deputado do Partido Socialista.

Publicação de Obras Literárias
O ICPOL do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna, com a colaboração do Sistema de Segurança Interna e da
Editora Almedina, publicou as obras:
"Ciências Policiais Estado, Segurança
e Sociedade", da qual foram coordenadores
Élia Marina Chambel, Manuel Guedes Valente
e Paula Espírito Santo. Esta obra foi o
resultado da compilação de diversos trabalhos
elaborados por alguns elementos do 23.º
CFOP, que concluíram o seu curso no ano
transacto.

"A Segurança Privada em Portugal
Sistema e Tendências", da autoria de
Norberto Paulo Gonçalves Rodrigues.

Exercício de Liderança
Realizou-se no passado dia
12 de Dezembro o Exercício de
Liderança EL01, dirigido aos
alunos do 1.º ano do 28.º Curso
de Formação de Oficiais de
Polícia.
Tendo como principal
objectivo desenvolver as
capacidades de interacção
grupal, o exercício visa promover
as competências de cooperação.
As diversas provas que o
compõem foram realizadas em
equipa e decorreram no Pavilhão
e na Piscina do ISCPSI.
Num clima descontraído,
propício à aprendizagem, foi
visível a alegria e o prazer sentido
durante o processo, por todos aqueles que nele participaram.
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Inter-EMES (1ª e 2ª Jornadas)
O calendário 2011/2012,
definiu as datas de 30 de
Novembro e de 7 de Dezembro
para a realização da 1.ª e 2.ª
Jornadas do Torneio Inter-EMES,
a acontecer na Academia da
Força Aérea (modalidades de
Atletismo, Basquetebol e Voleibol
masculino) e Academia Militar
(Andebol, Natação e Voleibol
feminino), respectivamente.
O empenho dos nossos
alunos que participaram ou que
estiveram de outra forma
envolvidos resultou, entre outros,
em cinco 1.ºs lugares, dois 2.ºs e
três 3.ºs individuais no Atletismo,
que corresponde ao 1.º lugar
colectivo, em honrosos 2.º lugar
no Andebol e no Volei feminino e
em 3.ºs lugares no Volei
masculino e no Basket
(modalidade que querem crescer
qualitativamente). A Natação arrecadou, em termos individuais, um 1.º e
dois 2.ºs lugares.
Este ano, os organizadores, para evitar as lesões que têm
acontecido, optaram por não realizar a competição de Judo.
Os eventos terminaram com o jantar convívio de todas as
delegações participantes, aguardando-se com expectativa a 3.ª jornada
(Futsal masculino e feminino e o Tiro desportivo a 25 metros) por nós
organizada no próximo mês de Março.

Magusto Solidário
Decorreu no dia 15 de Novembro, na
sala de cadetes, o Magusto Solidário.
Este evento constituiu-se como um
agradável momento de convívio, com a
companhia das saborosas castanhas
assadas.
A noite ganhou ainda um entusiasmo
extra pela transmissão do jogo da 2.ª mão dos “play-off” de apuramento
para o Euro 2012, no qual Portugal saiu vitorioso.
A organização esteve a cargo dos projectos-escola Clube de Cadetes
e Solidariedade, com o apoio dos Reflexos.

Festa de Natal
No dia 15 de Dezembro, na sala de cadetes, teve lugar a Festa de
Natal 2011.
Esta Festa, dirigida, em especial, aos cadetes-alunos e aspirantes a
oficial de polícia, iniciou-se com um jantar convívio, tendo sido animada
com a projecção de diversos vídeos alusivos ao Natal e ao ISCPSI.
Decorreu, ainda, o já tradicional
concurso de mesas de Natal, tendo o
25.º CFOP merecido a distinção (e o
diploma) pela eleição da sua mesa
como a mais Natalícia!
O Director e o Director-Adjunto
estiveram presentes.
A organização esteve a cargo do projecto-escola Clube de Cadetes,
em colaboração com os Reflexos, contando ainda com o apoio de todos
os CFOP`s.

Iniciativas Solidárias
O Projecto Escola Solidariedade desenvolve, ao longo do ano lectivo,
várias iniciativas de índole solidária, associando-se a diferentes causas e
colaborando com várias instituições.
Durante os meses de Novembro e Dezembro destacamos as
seguintes actividades:
Banco Alimentar Contra a Fome
Realizou-se nos dias 26 e 27 de
Novembro mais uma Campanha de
Recolha de Alimentos, promovida pelo
Banco Alimentar Contra a Fome.
À semelhança de anos anteriores, o
Projecto Escola Solidariedade
dinamizou a divulgação desta iniciativa e
organizou várias equipas de voluntários
que, distribuídos em três turnos diários,
prestaram a sua colaboração no
armazém de Alcântara.
Esta acção envolveu a participação
de 40 alunos que, ao longo deste fim-de-semana, se disponibilizaram a
preencher uma parte do seu tempo em prole deste projecto nacional de
que tantas pessoas carenciadas vão beneficiar.
Pelas informações noticiadas no site http://lisboa.bancoalimentar.pt/news/view/254, na zona de actuação do Banco Alimentar
Contra a Fome de Lisboa, esta campanha mobilizou cerca de 6.500
voluntários e foram angariadas 764 toneladas de produtos alimentares
que serão distribuídos a 73.000 pessoas com carências alimentares
comprovadas, através de 365 Instituições de Solidariedade Social.
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Dádiva de Sangue
Em colaboração com o Instituto Português de
Sangue (IPS) realizou-se no dia 13 de Dezembro, no
período da manhã, mais uma Sessão de Colheita de
Sangue.
Esta iniciativa decorreu no Pavilhão Desportivo
onde foi montada toda a logística necessária para o efeito.
Foi gratificante verificar que contámos com cerca de 70 dadores,
alunos e elementos do Quadro Orgânico, que se voluntariaram
generosamente para doar sangue.

Cinotécnico que, com a sua entusiástica demonstração, deliciaram a
assistência.
Para finalizar, o Pai Natal chegou e, auxiliado por dois jovens actores,
Miguel Costa e Débora Monteiro, distribuiu presentes a todas as crianças.

Recolha de roupas e filmes
Respondendo a um apelo do Instituto Português de Oncologia (IPO),
que procurava angariar filmes para proporcionar alguns momentos de
distracção aos doentes internados na unidade de transplantes, foram
recolhidos, junto da Companhia de Alunos e dos elementos do Quadro
Orgânico, um conjunto de DVD's que foram entregues no último dia de
aulas, antes das férias do Natal.
Também nesta data se entregaram, no Balneário de Alcântara, vários
sacos com roupa para serem distribuídos a adultos e crianças mais
necessitados.

Festa de Natal Solidária
Restauradores da Independência
No passado dia 10 de Dezembro realizámos, no Pavilhão do ISCPSI,
a Festa de Natal Solidária, cuja organização esteve a cargo do ProjectoEscola Solidariedade.
Tendo como principais destinatários os MAIS PEQUENOS,
contámos com a presença das crianças da Casa Sol e de muitas outras,
descendentes e familiares, dos elementos da Companhia de Alunos e do
Quadro Orgânico.
A Festa teve início por volta das 14h30m e, ao longo da tarde, contou
com um programa cheio de surpresas, proporcionando momentos de
grande alegria, boa disposição e muitos sorrisos às crianças e a todos os
presentes.
Para além das brincadeiras nos insufláveis, pinturas faciais, danças e
jogos, dinamizados pelas alunas do Instituto de Educação e
Desenvolvimento Profissional, assistimos à actuação da Tuna
Académica Feminina, da Faculdade de Agronomia, de um mágico e, pela
primeira vez, tivemos a colaboração de elementos do Grupo Operacional

Organizada pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal
(SHIP), teve lugar, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, no pretérito
dia 1 de Dezembro, a cerimónia evocativa do 371.º aniversário da revolta
dos conjurados.
Organizada de forma conjunta pelo presidente da SHIP e pelo
representante do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a cerimónia
reveste um carácter público à qual assistem inúmeros cidadãos. O
ISCPSI, pelo Corpo de Alunos, esteve, uma vez mais, presente de forma
activa no acto, juntamente com outros estabelecimentos de ensino. Ao
mesmo compareceram, como convidados, representantes das Forças
Armadas e de Segurança, entre outras individualidades.

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, Comissários Pinho e Hugo Cruz, Subcomissários Afonso, Ramos e
Dino Duro, Dr.ªs Michelle e Isaura

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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