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Editorial
Diretor do Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna

Eis-nos em dezembro! Um tempo de reencontro (com os
outros) e de balanço (do realizado). De facto, ao longo de 2016,
muito e bem foi feito, sobretudo no plano da responsabilidade
social, com o envolvimento e dedicação dos alunos deste
Instituto, os quais, assim, demonstram ser o Instituto Superior de
Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) uma escola de
valores, erguida, igualmente, pelo esforço notável de docentes e
demais que aqui prestam serviço.
Pedro Clemente
Os tempos que atravessamos não são fáceis, no entanto, o
Superintendente-Chefe
elevado profissionalismo e competência que têm demonstrado,
Seminário
Poder
e Autoridade
lugar das
vítimas.
mesmo
nas horas
mais difíceis,
são por si Policiais.
a garantia deOsucesso,
e acredito
que iremos continuar a granjear
prestígio a nível nacional e internacional.
Pretendemos, como um dos grandes objetivos estratégicos a atingir, no próximo ano, a implementação de um
processo sistemático de melhoria contínua das infraestrututras e serviços, projeto já em curso. Para tal, impõe-se
uma cultura de reflexão, acão, inovação e dinamismo, esperando de todos um contributo profícuo, através do
cumprimento cabal das nossas missões.
Honra e glória ao nosso Instituto.

Abertura Solene do Ano Académico 2016/2017
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No passado dia 13 de dezembro, realizou-se, neste
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A Cerimónia iniciou-se às 15h00, com a chegada da
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Sala de Conferências, que, de imediato, se deslocou em Cortejo
Académico para o Ginásio, local onde decorreu a Cerimónia.
Para além da Ministra da Administração Interna, faziam, igualmente,
parte da Mesa de Honra, a Procuradora Geral da República, Joana
Marques Vidal, a Secretária de Estado Adjunta da Ministra da
Administração Interna, Isabel Oneto, o Diretor Nacional da PSP,
Superintendente-Chefe Luís Peça Farinha e o Diretor do ISCPSI,
Superintendente Chefe Pedro Lopes Clemente.
O Diretor do Instituto, na sua alocução,
sublinhou a importância do ISCPSI, na
formação dos oficiais da PSP, afirmandose como uma estabelecimento superior
policial de referência, quer em Portugal,
quer no espaço europeu e, ainda, nos
países da lusofonia.
A seguir, usou da palavra a Ministra da
Administração Interna, que centrou a sua
alocução na importância do ISCPSI na
formação superior policial para as Forças e
Serviços de Segurança.

das Forças Armadas e Cooperação. Foram, ainda, entregues as Cartas
do 2.º Curso de Comando e Direção Policial, do Curso de Mestrado em
Ciências Policiais, nas especializações de Segurança Interna, Gestão da
Segurança e Criminologia e Investigação Criminal.
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, ainda, presentes
familiares dos novos Cadetes.
(Hipólito Cunha, Assessor da Direção)

Infraestruturas e “logística de bem-estar”
Em Economia, por definição, os recursos são sempre escassos.
Em 2016, o orçamento atribuído ao ISCPSI exigiu uma rigorosa
execução, segundo critérios de racionalidade (clara definição de
prioridades), de eficácia (fazer bem) e de eficiência (fazer bem ao mais
baixo custo).
Tais condicionalismos, não impediram que o ISCPSI realizasse obras
de melhoria tendentes a: (i) proporcionar melhores condições de ensino aos
docentes e aos alunos; (ii) melhorar as condições de trabalho, numa ótica
de “logística de bem-estar” do pessoal policial e não policial. Assim, e em
forma de balanço, destacamos as seguintes intervenções:
1. Sala de Criminalística: este novo equipamento destina-se a

Este ano, a Lição Inaugural foi
proferida pela Professora Doutora
Fernanda Palma, professora do ISCPSI,
versando sobre o tema “A Legítima
Defesa da Autoridade Policial”.
A cerimónia prosseguiu com
a entrega dos prémios aos
primeiros classificados de cada
curso, dos diplomas aos oficiais
que concluíram o 28.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

desenvolver competências (práticas laboratoriais) dos alunos dos mestrados integrado e não
integrado em ciências policiais, nas diferentes áreas de especialização,
com maior relevância nas áreas da investigação criminal e da
criminologia;
2. Zonas de alojamento comum para os alunos do 1.º Ano do Curso de
Formação de Oficiais de Polícia (CFOP): fruto de um excelente projeto
de arquitetura, desenvolvido por especialistas da Divisão de Obras e
Infraestruturas da Unidade Orgânica de Logística e Finanças da PSP, foi
possível recuperar um espaço degradado e adaptá-lo a áreas de
alojamento (e balneários) para os alunos. A sua configuração, além de
garantir os espaços para pernoitar, comtemplou áreas de estudo;
2
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3. Balneários da piscina: a intervenção realizada permitiu recuperar uma
área profundamente degradada e adaptá-la ao quadro de exigências de
um estabelecimento de ensino superior público universitário. Tal obra,
não esqueceu a implementação de um sistema de iluminação com
tecnologia potenciadora da diminuição da pegada ecológica. Importa
destacar que, tal intervenção só foi possível devido ao empenho e
dedicação da equipa do Gabinete de Educação Física e do Núcleo de
Logística;
4. Mobiliário de quarto para os alunos do CFOP: a instalação de 50
conjuntos, permitiu melhorar, de forma substancial, as condições de
acomodação e conforto dos alunos;
5. “Galeria Técnica” (contígua ao pavilhão gimnodesportivo): o estado de
debilidade da infraestrutura contribuía para a deterioração de outros
equipamentos importantes. A sua recuperação, constituiu um
importante contributo para melhorar as condições locais de segurança
na circulação de pessoas e bens, para além de beneficiar a imagem do
ISCPSI;
6. Fachadas exteriores do ISCPSI, em
especial, na Rua Rodrigues Faria (em
toda a sua extensão): seja por força de
existirem azulejos em perigo de queda,
seja por existirem várias
pinturas nas fachadas,
foi necessário recuperar, praticamente em
toda a sua extensão, a
fachada sul do edifício.
A sua recuperação,
permitiu, também, a
melhoria das condições locais de segurança e beneficiar a
melhoria da imagem do ISCPSI;
7. Sala dos Alunos: colocação de cortinados e mobiliário de
apoio. Num esforço partilhado de recuperação de tal
espaço, a Direção do ISCPSI está certa que a Associação Académica
também contribuirá, a curto prazo, para a sua dignificação;
8. Vestiários/balneários dos agentes masculinos: depois de uma longa
espera, foi, finalmente, possível recuperar o espaço de vestiário/balneários dos agentes de polícia masculinos que trabalham no Instituto.
Além da recuperação da infraestrutura, também foi possível adquirir
novos armários individuais;
9. Confeção de refeições: a aquisição de uma nova churrasqueira e de
um novo grelhador a gás permitirão simplificar e diversificar a produção
de refeições. Para todos aqueles que não pretendem consumir a
refeição disponibilizada pelos serviços, foi,especialmente, preparado
no refeitório geral um espaço reservado à auto preparação de refeições
não confecionadas no Instituto;

10. Viaturas policiais - pesados de passageiros: com o apoio dos
profissionais das Oficinas de Alfragide, foi possível melhorar a imagem
exterior de dois veículos pesados de passageiros afetos ao transporte
de alunos, docentes e pessoal do corpo não docente. Este esforço de
recuperação irá manter-se em 2017, nomeadamente na recuperação
dos seus interiores;
11. Equipamentos didáticos: com o objetivo de melhorar a qualidade do
ensino ministrado, foram adquiridos e instalados novos equipamentos
dois projetores multimédia, um equipamento de TV para a sala de
conferências / auditório e um quadro interativo (possibilidade de
operação na vertical e na horizontal) de duplo uso: sala de
criminalística ou qualquer sala de formação.
12. Pavilhão Gimnodesportivo: com o objetivo de promover a eficiência
energética e contribuir para a sustentabilidade ambiental, o ISCPSI
instalou um novo sistema de iluminação com recurso a tecnologia
LED;
13. Sala de Musculação: foram adquiridos pesos e outros acessórios
específicos - dispositivos para treino suspenso, balizas de sinalização
e outros acessórios -, considerados importantes para a atividade
física;
14. Comunicação interna: com o objetivo de melhorar a comunicação
interna no ISCPSI, foi instalado um equipamento multimédia para
divulgação de informação institucional;
15. Posto Clínico: a intervenção efetuada, permitiu
instalar duas zonas de enfermaria (masculino/
/feminino) e redimensionar a sala de tratamentos. No entanto e bem mais importante,
registamos com profundo apreço o trabalho
que tem sido desenvolvido pelo Dr. Pedro
Coelho, médico do ISCPSI. Tendo sido recentemente
contratado, demonstra ser um exímio profissional, de
fácil trato, sempre disponível e, por consequência,
apreciado pela generalidade dos utentes.
Em 2017, a Direção do ISCPSI continuará a desenvolver um esforço
tendente a melhorar as condições de trabalho. Apesar das limitações
orçamentais, continuaremos a apostar na criação/recuperação de espaços
formativos e no desenvolvimento da logística de “bem-estar”. Prestaremos
uma especial atenção à implementação de projetos que potenciem a
sustentabilidade ambiental, diminuam a pegada ecológica e permitam uma
efetiva redução de custos com a fatura energética.
Queremos exponenciar a reciclagem de equipamentos já usados, com
recurso, sempre que possível, às competências individuais de todos os
colaboradores e alunos.
Muito foi feito, mas há muito mais por fazer.
(Superintendente Pedro Nunes Teixeira, Diretor adjunto do ISCPSI)
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O Senhor “Reitor”

No dia 30 de novembro de 2016, o agente principal Tadeu Trindade, a
quem carinhosamente tratavam por “Reitor”, despediu-se dos amigos do
ISCPSI, por ter solicitado a sua passagem à aposentação, depois de mais
de 36 anos ao serviço da Polícia de Segurança Pública e de Portugal.
Colocado em 1989, nas oficinas, da então Escola Superior de Polícia,
pouco tempo depois, viria a exercer a função de motorista. A partir de 2005, o
agente principal Trindade foi colocado no Gabinete de Apoio à Docência da
Direção de Ensino, onde se manteve até à data da sua saída.
No seu trabalho diário, o agente principal Trindade, tal como todos os
outros, tinha tarefas específicas. No início do ano letivo tinha por missão a
colocação de horários, planos semestrais dos testes e fotos dos alunos nas
várias salas de aulas; verificação do material didático e de apoio à atividade
escolar, para que tudo estivesse operacional e o início do ano letivo
decorresse sem sobressaltos. Controlava as faltas dos docentes e o
preenchimento dos sumários para a plataforma do ISCPSI; preparava toda a
documentação para a realização dos testes dos alunos dos vários anos. No
final de cada semestre, compilava todos os sumários para registos futuros
(arquivo). Na fase de concurso dos candidatos ao 1º. ano do Curso de
Formação de Oficiais de Polícia, o “Reitor”, em conjugação de esforços com a
Direção de Ensino e o Gabinete de Educação Física, fazia o controlo das
presenças dos candidatos nas provas físicas, psicológicas, médicas e
entrevista.
Mas o agente principal Trindade fazia muito mais que tudo isto. O seu
gabinete, na verdade, para além de centro de apoio a toda a atividade da
docência era, também, onde os professores e alunos se sentiam bem, pois
o “Reitor” estava sempre pronto a ajudar. Foi, desta forma, simples e
carinhosa que se tornou uma figura ímpar no seio da comunidade
académica. Tudo isto se devia aos seus conhecimentos técnicoprofissionais, aplicando-os de forma eficaz e racional, mas, sobretudo, pela
sua educação, lealdade, humildade e acima de tudo espírito de bem servir.
Por tudo isto, todos nós estamos gratos ao nosso “Reitor”.
Bem haja, Trindade! Até sempre!
(Hipólito Cunha, Assessor da Direção)

O ISCPSI e a Make-A- Wish
Em 2017, o ISCPSI, através dos
alunos das equipas dos Projetos-Escola
“Responsabilidade Social“ e
“Comunicação e Desenvolvimento da
Imagem Institucional” construíram, mais
uma vez, a “ÁRVORE DE NATAL DOS
DESEJOS”, com o objetivo de apoiar a
organização Make-A-Wish Portugal.
Com o generoso contributo de toda
a comunidade académica (corpo
docente, não docente e alunos) foi
possível angariar 250 euros e, assim,
participar no 4.º Concurso de Decoração
de Natal Inter-Escolas.
Este evento, que contou com a participação de mais de 100 escolas,
consiste na produção da decoração de Natal (com estrelas de Natal MakeA-Wish, além do aspeto decorativo, tais estrelas são adquiridas e as
receitas geradas destinam-se a apoiar na concretização de desejos de
crianças gravemente doentes) mais criativa e original.
(https://www.facebook.com/makeawish.pt/?fref=ts).
(Dra. Isaura Almeida, responsável pelo Gabinete de Psicopedagogia
do Corpo de Alunos do ISCPSI)

Festa “Natal Solidário”

No dia 10 de dezembro de 2017, o ISCPSI organizou a “Festa de Natal
Solidária”. Este evento foi organizado pelos alunos que integram os
Projetos-Escola “Responsabilidade Social” e “Comunicação e
Desenvolvimento da Imagem Institucional”.
O evento contou com a presença de cerca de 570 pessoas, entre as
4
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quais, 170 crianças de várias instituições de cariz social - Casa Sol, Casa
Abrigo da APAV, Associação Acreditar, Casa de Acolhimento Quinta de São
Miguel e Creche e Jardim de Infância de Santo Amaro. A Direção,
elementos do corpo docente, não docente, alunos e ex-alunos também
estiveram presentes.
Para o sucesso desta festa muito contribuiu o apoio de muitos
colaboradores internos - Direção Nacional da PSP (Gabinete de Relações
Públicas mediante o empenho da Mascote “Falco” e da Banda Sinfónica da
PSP, com o seu Grupo de Músicos do Concerto de Palmo e Meio),
Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (com o empenho das Divisões
de Trânsito e da Amadora) e Unidade Especial de Polícia (Grupo
Operacional Cinotécnico).
Aos colaboradores externos e patrocinadores (Diversões Alentejano,
Eco Patrol, Centrifuga, animadoras de Pinturas Faciais Isabel Rogeiro e
Teresa Conceição, Palhaço Manu, Du Bois de la Roche, Copianço, Bic,
Águas Penacova, Mafra Pão, Pastéis de Belém, Pastelaria Galão e
Pastelaria Lorena) agradecemos, uma vez mais a vossa disponibilidade.
(Dra. Isaura Almeida, responsável pelo Gabinete de Psicopedagogia
do Corpo de Alunos do ISCPSI)

Competições Inter-Emes
Os Inter-Emes é uma competição de índole desportiva na qual
participam alunos do ISCPSI, da Academia Militar, da Escola Naval e da
Academia da Força Aérea.
Este evento assenta em dois
grandes pilares. O primeiro é
fomentar o espírito de
camaradagem entre os cadetes,
pois só com o esforço e
dedicação de todos é que se vai
conseguir alcançar a vitória na
prova. O segundo objetivo é
proporcionar um momento de
confraternização entre os cadetes das diversas academias, criando desta
forma laços de amizade entre os mesmos.
No que concerne ao ISCPSI, tem-se verificado uma aposta
significativa, pois, todas as semanas há momentos reservados aos treinos
das diversas modalidades com o intuito de aperfeiçoar as qualidades
técnicas (individuais e coletivas) dos participantes com vista a almejar um
bom desempenho nas provas.
No ano letivo 2015/2016, alcançámos o melhor resultado de sempre do
Instituto, com um brilhante segundo lugar, a um ponto da Academia Militar.

Admissão e integração do 33.º CFOP
Concorreram ao 33.º
CFOP, 713 candidatos
nacionais para 30 vagas,
sendo 496 masculinos e 217
femininos, sendo que, 92
candidatos eram, já, da PSP.
No dia 26 de Setembro de
2017, apresentaram-se no
ISCPSI os candidatos
admitidos - 47 alunos, dos quais, 17 alunos são oriundos dos Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (4 da República da Guiné Bissau, 6 da República
de Cabo Verde, 4 da República de Moçambique e 2 da República de São Tomé
e Príncipe). Quanto ao género, 36 são do sexo masculino e 11 são do sexo
feminino. Finalmente, importa destacar que 10 cadetes-alunos já pertenciam ao
mapa de pessoal da Polícia de Segurança Pública.
A integração dos novos cadetes-alunos é um processo contínuo e muito
exigente.Os cadetes mais antigos têm, em parte, a tarefa da sua integração na
academia, pois, a natureza da condição policial exige muita dedicação e
esforço, para que os obstáculos que se lhes deparem sejam , mais facilmente,
ultrapassados. É nas dificuldades que nos superamos e nos conhecemos,
verdadeiramente, e ficamos, assim, a saber até onde podemos chegar.
Acreditamos que os alunos do 33º. CFOP, não tardarão a demonstrar, com
destaque, as capacitações que a formação do ISCPSI lhes transmite, nas
várias vertentes, e através dos diversos atores.
(Cadete-aluno (4.º ano), Gonçalo Silva de Medeiros)

Feira das Regiões

(Cadete-aluno (4.º ano), Tiago Costa)
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Mensagem ao grupo de alunos
Caros camaradas,
Dirijo-me a vós como comandante do grupo de alunos no sentido de deixar uma mensagem para o presente ano.
Estando quase a terminar o primeiro semestre, após árduos meses de trabalho, gostaria apenas de vos relembrar que,
mais do que uma instituição de ensino, esta é uma casa onde aprendemos a conhecer a natureza das pessoas e a nós
mesmos, desafiando os nossos limites, a todos os níveis.
Assim sendo, apelo a que valorizem o que verdadeiramente importa e a que se mantenham unidos, porque
independentemente de estarmos no 1º ou no 4º ano, todos viemos para cá com um objetivo e todos vamos ser colegas um
dia mais tarde.
É nestes cinco anos que devemos tentar construir quem queremos vir a ser, não só como oficiais mas, principalmente,
como pessoas, e isso começa pela forma como atuamos entre nós. Se estamos aqui para servir as pessoas, antes devemos
lembrar-nos de que dentro da instituição, também, somos seres humanos e, como tal, devemos o devido respeito uns aos
outros.
Todos erramos, todos temos pontos fortes e pontos fracos, e se não soubermos trabalhar em conjunto nunca iremos alcançar resultados, nem fazer nada
pela sociedade em que vivemos.
Com isto, desejo a todos força para mais uma etapa do longo caminho que ainda temos pela frente.
(Cadete-aluna (4.º Ano), Madalena Velez de Castro, Comandante de Grupo de Alunos)

Nota da Direção do ISCPSI
As organizações modernas interagem, cada vez mais, em ambientes marcados pela incerteza. A volatilidade das atuais ameaças e riscos geram, nos diferentes e
múltiplos atores da sociedade, a dúvida, a desconfiança, a desinformação e, por consequência a descredibilidade. A PSP, enquanto pilar que sustenta a soberania
nacional, tem que garantir, como o tem feito, a coesão e o “alinhamento” de todos os seus colaboradores nos diferentes patamares da organização.
Para o efeito, e entre outras medidas, importa garantir que a comunicação interna seja assegurada de forma efetiva. É intenção da Direção do ISCPSI
prosseguir, em permanência, tal objetivo. Fá-lo-á, em primeiro lugar, pelo exercício da ação de comando reunindo regularmente com as direções intermédias
(reuniões de direção de âmbito restrito ou alargadas) e com todo o pessoal que presta serviço no Instituto. Em segundo lugar, comunicará com o seu efetivo
recorrendo à página oficial do Instituto e à Newsletter. Neste domínio, estas duas últimas ferramentas também servirão para projetar as atividades
desenvolvidas pelo ISCPSI pelos clientes internos e externos. Daí que, caberá novamente ao Gabinete da Direção assumir a responsabilidade da sua
elaboração e difusão.
Em 2017, é nosso objetivo apresentar uma nova página oficial do ISCPSI mais atrativa e próxima dos interesses dos destinatários finais corpo docente,
não docente, alunos e ex-alunos. Por outro lado, pretende-se publicar trimestralmente, em suporte digital, uma Newsletter com um novo formato e conteúdos
diferenciados que sinteticamente descreva as principais atividades desenvolvidas pela Direção, pela Direção de Ensino, pela Direção dos Serviços de
Administração e pelo Corpo de Alunos, como se, de um sumário se tratasse.
(Superintendente Pedro Nunes Teixeira, Diretor adjunto do ISCPSI)
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Grupo de Trabalho: Dr. Hipólito e Cunha | coordenador
Agente Principal Lurdes Ataíde | edição gráfica
Agente Principal José Outeiro | edição gráfica
Agente Principal Manuel Fernandes | fotógrafo

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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