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PREFÁCIO 

No âmbito do ciclo anual de gestão dos serviços da Administração Pública, e de acordo com o 

previsto no n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, cada serviço público executa 

a sua autoavaliação relativa ao ano pretérito, no quadro do ciclo de gestão anual por objetivos das 

organizações públicas. 

Por sua vez, e nos termos do corpo do art.º 159.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e por 

imperativo ético de prestação de contas à comunidade, as Instituições de Ensino Superior, e neste 

caso o ISCPSI, aprovam e publicam o relatório anual das atividades relevantes realizadas e os 

resultados alcançados em 2020, no que respeita aos recursos humanos, financeiros e logísticos. 

O presente documento, além de retratar, de forma sumária, a natureza, a missão, a visão, os valores, 

a estrutura organizacional, os stakeholders e as opções, os eixos e os objetivos estratégicos deste 

Instituto, contempla um conjunto de elementos que realçam o papel essencial e único que o ISCPSI 

representa ao nível do ensino superior e da produção científica nas áreas das ciências policiais e da 

segurança interna, enquanto unidade orgânica da Polícia de Segurança Pública. 

Paralelamente, e de forma integrada com a estratégia que este Instituto tem prosseguido, tem-se 

vindo a desenvolver um conjunto de processos e procedimentos, que, de acordo com o quadro 

normativo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, promovem e garantem a 

qualidade deste Instituto e dos seus ciclos de estudo, consolidando-se um efetivo Sistema Interno 

de Garantia da Qualidade (SIGQ), assente em metodologias, procedimentos, mecanismos e 

instrumentos de avaliação que potenciam um processo de melhoria contínua. 

Neste âmbito, em 2020, e sempre num ciclo de melhoria contínua, prosseguiu-se a implementação 

do projeto da Qualidade no ISCPSI, executando-se as ações de melhoria decorrentes dos processos 

de autoavaliação organizacional – avaliação do grau de desenvolvimento do SIGQ, com base nos 

referenciais da A3ES1, e autoavaliação CAF2, na vertente do sistema de gestão da qualidade total 

preconizado para todas as unidades da PSP. Também se desenvolveu o projeto Abordagem por 

processos, metodologia adotada com a finalidade de melhorar a eficácia e a eficiência do Instituto 

na prossecução dos objetivos definidos. 

 
1 Em consonância com os padrões europeus (ESG 2015) da European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) e os referenciais da A3ES (versão 2016). 
2 De acordo com o Modelo CAF 2013 - Estrutura Comum de Avaliação - Modelo de Gestão da Qualidade Total inspirado 
no Modelo de Excelência da EFQM (European Foundation for Quality Management). 



Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna | ISCPSI 
 

 
 

 

Relatório de Atividades 2020 |  12 de 80 
 

Neste Relatório, descrevem-se também as atividades de apoio e suporte ao ensino, à investigação 

científica e à internacionalização desenvolvidas neste Instituto e - tendo por base a análise de 

concretização dos objetivos e indicadores monitorizados ao longo do ano - a taxa de execução do 

Plano de Atividades do ISCPSI para 2020. 

Há que salientar que o ano em análise foi dominado pela crise pandémica provocada pela COVID-

19 e consequente suspensão de grande parte das atividades económicas e sociais a nível mundial, 

com impacto muito significativo no volume, qualidade e resultados. 

Com a suspensão de todas as atividades letivas e formativas presenciais, a partir de dia 16 de 

março3, foi necessário dar uma resposta célere à emergência vivida. A forma como o ISCPSI 

respondeu à situação de pandemia revelou a sua boa capacidade de adaptação, transitando 

rapidamente para um modelo de aprendizagem online, providenciando ensino à distância aos seus 

alunos e promovendo ações de formação ao corpo docente para utilização da plataforma digital de 

ensino à distância. Apesar de ter prosseguido a atividade letiva durante o período de confinamento 

evidenciou-se, no entanto, a necessidade de melhorias na sua infraestrutura informática, 

nomeadamente na rede wi-fi. 

É de mencionar ainda o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais que aqui 

laboram, que responderam com serenidade aos desafios colocados pela pandemia, revelando 

resiliência e maturidade profissional, o que permitiu manter níveis aceitáveis de desempenho.  

Num devir próximo, há que continuar a consolidar indicadores de gestão de apoio à decisão e 

fomentadores da qualidade, como valor a preservar por este Instituto e por toda a equipa de 

colaboradores. 

E assim, em 2020, cumpriram-se, não todos, mas a maior parte dos objetivos institucionais, em prol 

da missão do ISCPSI e da PSP. 

 
Lisboa, 9 de março de 2020 

 
O Diretor 

 
 
 
 

José Carlos Bastos Leitão 

Superintendente  

 
3 No dia 13 de março de 2020 os alunos do ISCPSI foram informados que a partir de dia 16 de março todas as atividades 
letivas e formativas presenciais seriam suspensas, de acordo com Despacho exarado pelo Ministro da Administração 
Interna, determinação do Diretor Nacional da PSP e do Diretor do ISCPSI, Superintendente José Bastos Leitão. 
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I.  NOTA INTRODUTÓRIA 

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) é um estabelecimento de 

ensino superior público universitário policial integrado na orgânica da Polícia de Segurança Pública 

(PSP) e dotado de autonomia pedagógica, científica, cultural, administrativa e disciplinar, 

concretizada no seu presente Estatuto (Decreto-Lei n.º 275/2009, de 02 de outubro). 

O ISCPSI, doravante designado por Instituto, é o estabelecimento de ensino policial sucessor da 

Escola Superior de Polícia (idealizada em 1979 e criada pela República em 1982) que garante desde 

a sua criação a formação dos quadros superiores de enquadramento e direção da Polícia de 

Segurança Pública. Se, na sua genesis, era objetivo primordial “(…) a necessidade de constituir um 

corpo de oficiais com formação específica destinado a integrar e comandar a Polícia de Segurança 

Pública (…)”4, hoje, o quadro de atribuições legais foi amplificado, passando a disponibilizar 

conhecimento à sociedade civil em matéria de segurança, mediante a realização de mestrados em 

ciências policiais – nas especializações de Segurança Interna, Gestão da Segurança, Criminologia e 

Investigação Criminal – e de múltiplos cursos avançados nos mais diversos domínios da segurança. 

Desta forma, o Instituto tem vindo a reforçar a capacidade de interagir com uma pluralidade de 

atores privados ou públicos (administração central, regional ou local), com responsabilidades na 

coprodução de segurança. 

O ensino superior público universitário policial registou, desde a sua criação, uma profunda 

evolução, designadamente o seu ciclo de estudos em Ciências Policiais e nas suas estruturas de 

suporte académico, a par do desenvolvimento de uma produção científica revelante, 

acompanhando a reforma do sistema de ensino superior universitário português, na sequência da 

adoção do Processo de Bolonha, em 1999. Atualmente, o ingresso na carreira de oficial de polícia 

na PSP faz-se com a habilitação mínima do grau de mestre, após a conclusão do Curso de Formação 

de Oficiais de Polícia (CFOP). 

Tendo em conta as suas especificidades próprias, a formação na PSP desdobra-se em formação 

inicial, quer de oficiais, quer de agentes, e em formação de progressão ou promoção, bem como na 

formação de especialização e aperfeiçoamento profissionais. Nesse registo, a formação policial 

integra a formação inicial de oficiais de polícia, a qual não se limita apenas à transmissão de saberes, 

de técnicas e de boas práticas e visa, também, a interiorização dos valores institucionais de serviço 

à República e de defesa dos direitos dos cidadãos e da legalidade democrática. Assim, a formação 

inicial dos oficiais de polícia requer o desenvolvimento de diversas competências e capacidades, 

 
4  Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro. 
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nomeadamente as de comando de operações policiais complexas, de grandes eventos, e a gestão 

proficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis, num domínio essencial da soberania do 

Estado democrático e de afirmação da cidadania, ou seja, a formação de oficial de polícia é para uma 

carreira e não só para o exercício de uma profissão. 

Naturalmente, o ensino superior público universitário policial possui especificidades próprias, 

decorrentes quer do tipo de formação ministrada, que abrange, inclusivamente, a área atitudinal, 

quer da compaginação com a missão policial e as necessidades da PSP, convergindo no demais com 

o ensino superior público universitário. Assim sendo, o ensino superior público universitário 

policial foca-se, em concreto, não só numa formação científica de qualidade, mas também no 

permanente desenvolvimento de uma educação ética e deontológica sólida e numa preparação 

física e técnico-policial exigente. 

Externamente, o Instituto continua empenhado em contribuir e valorizar a importante dimensão 

de cooperação portuguesa no mundo, a qual assenta em três pilares estratégicos: integração 

europeia, relação transatlântica e espaço lusófono. Neste domínio, destaca-se o envolvimento na 

formação de quadros superiores das forças de segurança dos países que integram a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) (contributo nacional para a reforma do setor da segurança) 

e, mais recentemente, o estabelecimento da Unidade Nacional CEPOL, estrutura formal que 

coordena, na sua ligação com a Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL), todas 

as Forças e Serviços de Segurança Nacionais bem como outras Instituições de Ensino Superior. 

Merece igual destaque o progressivo empenho do Instituto junto da sociedade civil, partilhando 

conhecimentos e saberes e, desta forma, contribuindo para a construção de um pensar e agir únicos 

na área da segurança interna em Portugal. 

Neste ano de 2020 há que destacar o enorme impacto que a pandemia COVID-19 teve na atividade 

do Instituto, constrangendo as atividades letivas, que a partir de meados de março tiveram de ser 

lecionadas à distância, e submetendo a atividade diária a rigorosas medidas de higiene e segurança, 

materializadas no Plano de Contingência para o COVID-19 no ISCPSI5. 

Estas medidas rigorosas para prevenção do contágio pela COVID-19 permitiram o funcionamento 

permanente do ISCPSI, assegurando o apoio aos alunos dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP) que permaneceram nas instalações do Instituto mesmo durante o período em 

que as atividades letivas presenciais estiveram suspensas.  

Este é, pois, o contexto em que se enquadram as atividades desenvolvidas pelo Instituto. 

 
5 Plano de Contingência para o COVID-19 no ISCPSI (Anexo à Diretiva n.º 02/GDIR/2020, ISCPSI, de 10 de 
março de 2020). 
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O presente documento, descreve, seguidamente, as atividades realizadas ao longo do ano transato 

e enquadra-se no ciclo de gestão anual do Instituto, relativo a 2020. 

Encontra-se organizado e estruturado, da seguinte forma: 

• Nota introdutória; 

• Breve análise conjuntural; 

• Autoavaliação - Objetivos, atividades, recursos e resultados; 

• Considerações finais. 

Contempla, além de informação enquadradora da missão deste estabelecimento de ensino superior 

universitário policial, um conjunto de dados relativos às atividades desenvolvidas pelos diversos 

serviços do Instituto ao longo de 2020, bem como informação relativa aos resultados dos objetivos 

operacionais e respetivos indicadores traçados para 2020, os quais contribuem para a execução do 

Plano de Atividades do Instituto para 2020 (PA ISCPSI 2020) e do Plano Estratégico definido para 

o Instituto para o quadriénio 2017-2020 (PE ISCPSI 2017-2020). 

Descrevem-se os dados relativos à essência da missão deste Instituto, designadamente aos Cursos 

de Mestrado lecionados, à cooperação internacional e à atividade científica. 

Reportam-se ainda as atividades que permitiram a prossecução dos objetivos decorrentes da 

missão do Instituto, nomeadamente as de acompanhamento e apoio aos alunos, de ordem 

financeira, logística e recursos humanos, de promoção e operabilidade das tecnologias de 

informação e comunicação, de avaliação da qualidade dos Cursos de Mestrado, de deontologia e 

disciplina e de tradução. 

Ao presente relatório de atividades é ainda apenso (em volume próprio) o relatório de atividades 

do Centro de Investigação (ICPOL), que decorre do regime da investigação científica em Portugal. 
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II.  BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL 

Após um quarto de século de experiência consolidada, em 2009, o conjunto de atribuições do 

Instituto foi alargado, assumindo um maior envolvimento na formação de quadros superiores das 

forças policiais dos PALOP e um maior empenho nas atividades desenvolvidas pela CEPOL, a par da 

abertura à sociedade civil, de forma a desenvolver um pensamento nacional na área científica da 

segurança interna. 

Fruto da experiência, nacional e internacional, acumulada ao longo de mais de trinta anos de 

atividades académicas, o ISCPSI ergueu o conceito de Ciências Policiais - corpo organizado e 

sistematizado de conhecimentos científicos sobre a organização e a ação policial e os fins inerentes à 

segurança interna, cujo estudo científico contribui para a edificação de princípios e padrões de 

atuação, suportados em lógicas epistémicas, tendo por referência os direitos, liberdades e garantias 

dos cidadãos e a defesa da legalidade democrática - o qual ora se encontra consolidado em Portugal 

e alinhado com o pensamento policial europeu. 

O Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais (CMICP) tem respondido às crescentes 

exigências e dinâmicas da sociedade em matéria de segurança. No entanto, importa destacar que o 

Instituto forma oficiais de polícia ao longo da carreira e, nesta perspetiva, atentos ao seu descritivo 

funcional em matéria de competências legais, impõe-se formar profissionais para liderar, comandar 

e gerir as unidades, subunidades e os serviços policiais em todo o território nacional e no 

estrangeiro, quando sejam nomeados para missões de serviço em organizações internacionais. 

Formar líderes e comandantes ultrapassa o mero saber, pelo que o CMICP é uma das componentes 

de um projeto formativo mais abrangente: o Curso de Formação de Oficiais de Polícia (CFOP). 

Em resumo, o Instituto forma oficiais de polícia ao longo de uma carreira, não só para o saber, mas 

também para o ser e o fazer, preparando-os para ambientes de elevada incerteza, marcados pela 

permanente mutação das ameaças e riscos. 

Releva-se ainda a importância do ISCPSI na formação para a sociedade civil em áreas da segurança, 

através dos Cursos de Mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, Gestão da Segurança e 

Segurança Interna e a importância no panorama formativo internacional através da cooperação 

com a CEPOL, a FRONTEX, a INTERPA, a AEPC e a CPLP. 

O Diretor do Instituto depende diretamente do Diretor Nacional da PSP e dirige superiormente 

todas as atividades do Instituto. 

O Instituto, na sua dimensão interna e externa, pugna pela afirmação do seu lema: “Victoria 

Discentium Gloria Docentium”. 
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1. Visão, missão e valores 

• VISÃO 

Ser um estabelecimento de ensino superior policial de referência nacional e internacional, que 

forma líderes e comandantes, promovendo a investigação, o desenvolvimento e a aplicação do 

conhecimento científico e gerando uma comunidade epistémica na área da polícia e da segurança. 

• MISSÃO 

Contribuir para que Portugal continue a ser um dos países mais seguros do mundo, 

disponibilizando à Polícia de Segurança Pública oficiais formados através de altos padrões de 

educação e formação superior policial. 

• VALORES 

Aspiramos a criar um ambiente de aprendizagem alicerçado em valores institucionais sólidos de 

integridade e ética, diversidade, profissionalismo, inovação, comunicação, conhecimento, liderança, 

solidariedade, cultura de serviço e orgulho nas nossas raízes de uma polícia fundada há mais de 150 

anos.  

- Integridade e ética 

Estamos comprometidos com um comportamento ético e deontologicamente irrepreensível na 

nossa relação com a comunidade académica. 

- Profissionalismo 

Com profissionalismo conduziremos a nossa formação colocando os nossos alunos como 

prioridade máxima mantendo-nos atualizados com as novas tendências, padrões e tecnologia 

no campo da segurança pública. 

- Inovação 

Incentivamos a inovação e o empreendedorismo como forma de melhorar os processos 

educativos desenvolvendo nos alunos uma atitude positiva e construtiva perante os 

problemas. 

- Responsabilidade   

Incentivamos e incutimos valores de responsabilidade na excelência do processo formativo, 

tendo sempre em mente o importante papel que cada oficial da PSP tem profissionalmente no 

domínio da segurança pública, assim como assumimos a nosso contributo de responsabilidade 

social com a comunidade. 
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- Diversidade 

Valorizamos a diversidade dos nossos alunos promovendo um estabelecimento de ensino 

diversificado, respeitoso e inclusivo, acolhendo os que entram na comunidade académica de 

forma respeitosa e partilhando com eles os nossos valores e padrões de tratamento baseado 

nos valores legais, ética e deontologia. 

- Comunicação 

Valorizamos e incentivamos a comunicação entre todos os níveis da comunidade académica, 

por todos os canais ao nosso dispor como forma de melhorar a partilha em relação a todos os 

aspetos da vida académica. 

- Conhecimento 

Mais do que disponibilizar conhecimento pretendemos criar nos alunos o hábito de procurar 

autonomamente oportunidades de conhecer e saber mais num processo de aprendizagem 

contínuo ao longo da vida. 

- Solidariedade 

Promovemos o valor da solidariedade internamente e externamente, numa dimensão ética e 

de respeito pela dignidade humana. 

- Liderança 

Enquanto escola de liderança estamos empenhados a desenvolver as características pessoais 

e as ferramentas técnicas necessárias para garantir que a PSP recebe nos seus quadros líderes 

bem preparados para encarar os múltiplos desafios internos e externos. 

- Cultura de serviço 

Enquanto servidores públicos, responsáveis por fazer cumprir as leis e respeitar e fazer 

respeitar os direitos humanos, assumimos o compromisso de instilar no processo educacional 

e formativo uma cultura de servir os outros independentemente das suas origens, condição ou 

convicções. 

 

“Liderar, Proteger e Servir humanamente” 
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2. Análise dos Stakeholders 

A implementação da estratégia delineada pelo Instituto para o quadriénio 2017-2020 tem em 

atenção, entre outros fatores, as expectativas e os interesses dos Stakeholders ou Partes 

Interessadas, pois, estes, direta ou indiretamente, influenciam a definição dos objetivos a elencar e 

as atividades a realizar. 

Assim sendo, com a análise dos Stakeholders, procura-se identificar os destinatários (pessoas, 

grupos, organizações) da atividade desenvolvida pelo Instituto, isto é, os clientes, internos ou 

externos, interessados neste estabelecimento de ensino superior policial, com o fim último de se 

definirem abordagens que contemplem os interesses desses mesmos destinatários para com o 

Instituto. 

A nível interno, a atividade de ensino é dirigida para as necessidades previstas pela Direção 

Nacional, respeitante ao número de oficiais que se pretendem formar, bem como para o 

desenvolvimento de estudos e o aperfeiçoamento da doutrina policial, ou seja, a atividade 

desenvolvida pelo Instituto prossegue os objetivos tipificados no artigo 121.º do estatuto 

profissional do pessoal com funções policiais da PSP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 243/2015, de 

19 de outubro (Cursos de formação inicial, de promoção, de especialização, de atualização e 

formação contínua). 

Já a atividade desenvolvida pelo Instituto dirigida à comunidade em geral/cliente externo, passa 

pela disponibilidade de oferta formativa vária, designadamente o Curso de Mestrado em Ciências 

Policiais (CMCP). 

Como se pode ver na Figura 1, os stakeholders/principais grupos de interesse do Instituto foram 

enquadrados em função do seu grau de interesse para a organização e do seu poder relativo e, deste 

modo, o Instituto dispõe de informação relevante quanto à forma como deve gerir a sua relação com 

cada um destes stakeholders. 
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Figura 1 | Stakeholders do ISCPSI 
 

 

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 
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3. Análise SWOT 

Recorrendo à metodologia da análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), 

elementos-chave da análise estratégica, caraterizam-se, de seguida, os fatores endógenos e 

exógenos, que influenciaram o Instituto na definição das suas opções, desenvolvidas durante o ano 

de 2020 (Figura 2). 

Figura 2 | Análise SWOT 

 

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 
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4. Opções, eixos e objetivos estratégicos 

Considerando as opções estratégicas delineadas pela Direção Nacional da PSP para o quadriénio 

2017-2020, considerando todo o quadro regulamentar que disciplina o ensino superior em 

Portugal e considerando, ainda, a missão legalmente prevista para Instituto, definiram-se as opções 

estratégicas (e as linhas prioritárias de atuação) a desenvolver até 2020. Ademais, o PE ISCPSI 

2017-2020 pretende: 

a) Garantir um alinhamento concetual das opções estratégicas do Instituto com as opções 

estratégicas da PSP para o quadriénio 2017-2020; 

b) Identificar soluções que permitam responder às conclusões da análise SWOT anteriormente 

efetuada, de forma a: colmatar os pontos fracos, tirar vantagens dos pontos fortes, 

minimizar possíveis constrangimentos e aproveitar as eventuais oportunidades, de forma a 

contribuir para a melhoria contínua dos seus serviços e a qualidade do ensino que ministra; 

c) Executar, de acordo com o mapa estratégico e num processo contínuo, que se iniciou em 

2017, a estratégia, criando valor acrescentado para o Instituto; 

d) Em sentido lato, melhorar a qualidade do ensino superior policial ministrado, de modo a 

responder às necessidades da PSP e do país. 

4.1. Opções e eixos estratégicos  

As opções e os eixos estratégicos delineados para o Instituto decorrem da sua missão e valores, bem 

como da visão prospetiva para o quadriénio 2017-2020, e estão em consonância com os eixos 

estratégicos da PSP, sendo certo que o enfoque na formação, investigação científica e 

internacionalização resulta do facto de o Instituto ser um Estabelecimento de Ensino Superior 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 | Missão, visão e valores e alinhamento dos eixos estratégicos do ISCPSI com os da 
PSP [2017 - 2020] 

PSP ISCPSI 

Missão 

Assegurar a legalidade democrática, garantir a 
segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos 
termos da Constituição e da lei 

Formar oficiais de polícia, promover o seu 
aperfeiçoamento permanente, contribuir para a 
formação da sociedade civil em matéria de segurança 
e produzir e divulgar conhecimento na área das 
ciências policiais e da segurança interna 

Visão 

Uma Polícia Moderna, Pró-ativa, Integral, Eficaz e 
Eficiente - uma Polícia Sempre Presente 

Ser um estabelecimento de ensino superior policial 
de referência nacional e internacional, que forma 
Líderes, Comandantes e Gestores para a PSP e para 
outras organizações públicas e privadas com 
responsabilidades na segurança, liderando a 
investigação, o desenvolvimento e a aplicação do 
conhecimento científico e gerando uma comunidade 
epistémica na área da polícia e da segurança 

Valores 

Dedicação, disciplina, honestidade, justiça, camaradagem, isenção, humildade, solidariedade, lealdade, 
responsabilidade, transparência e humanidade 

  Grandes Opções Estratégicas   
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Eixo 1 - Policia Sempre Presente - Um 
dispositivo mais eficiente para uma presença 
mais visível e eficaz 

Eixo 6 - Fortalecer o compromisso de 
responsabilidade social 
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Eixo 2 - Reforçar para criar valor - Valorização 
humana, profissional e técnica dos recursos 
humanos 

Eixo 1 - Promover a qualidade no ensino 

Eixo 2 – Consolidar a investigação científica 

Eixo 3 - Qualidade dos serviços - Implementação 
de um Sistema de Gestão da Qualidade Total 

Eixo 4 - Desenvolver a gestão da qualidade 

Eixo 5 - Otimizar a gestão de recursos e os 
processos produtivos 

Eixo 4 - Comunicação e informação - 
Consolidação evolutiva do modelo de 
comunicação e dos sistemas e tecnologias de 
informação 

Eixo 5 - Otimizar a gestão de recursos e os 
processos produtivos 

Eixo 5 - Cooperação - Reforçar a imagem 
institucional, as capacidades, competências e o 
profissionalismo 

Eixo 1 - Promover a qualidade no ensino 

Eixo 2 - Consolidar a investigação científica 

Eixo 3 - Reforçar a internacionalização 

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 
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As opções estratégicas do Instituto para o quadriénio 2017-2020 consagram seis eixos 

fundamentais: (i) promover a qualidade no ensino, (ii) consolidar a investigação científica, (iii) 

reforçar a internacionalização, (iv) desenvolver a gestão da qualidade, (v) otimizar a gestão de 

recursos e os processos produtivos e (vi) fortalecer o compromisso de responsabilidade social 

(Figura 3). 

Figura 3 | Eixos estratégicos do ISCPSI para 2017-2020 

 

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 

4.2. Mapa estratégico – Balanced ScoreCard 

O Balanced ScoreCard (BSC) constitui-se como um processo contínuo de criação de valor e permite, 

através das quatro perspetivas, ordenadas por ordem de relevância, executar a estratégia delineada 

para o Instituto. 

Partindo das opções estratégicas do Instituto para o quadriénio 2017-2020, identificaram-se seis 

eixos fundamentais, desdobráveis em múltiplos objetivos estratégicos. A figura 4 carateriza a 

necessária correlação entre os objetivos estratégicos definidos para 2020, por referência aos eixos 

fundamentais estabelecidos, e as quatro perspetivas do BSC (adaptadas ao Instituto), colocando um 

especial enfoque nos alunos e na comunidade. 

Este é, pois, o processo de criação de valor - ilustrado nas relações causa-efeito que ligam os 

objetivos - decorrente da missão e da visão previamente delineada (Figuras 4 e 5). 

A prossecução dos objetivos estratégicos definidos para 2020 é alcançada através da concretização 

dos objetivos operacionais, indicadores e metas previamente traçadas, como se demostra no 

presente Relatório em capítulo próprio “Resultados dos objetivos e indicadores operacionais 

delineados para o Instituto - 2020”. 
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Figura 4 | Mapa estratégico do ISCPSI: relação causa-efeito entre os objetivos estratégicos 2020 

 

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 
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Clientes satisfeitos, pessoas preparadas e motivadas, processos eficazes e eficientes e 

sustentação financeira são, pois, os resultados estratégicos propostos e que se pretendem 

atingir (Figura 5). 

Figura 5 | BSC como processo contínuo de criação de valor 

 

Fonte: Kaplan & Norton, 2004. 

 

5. Estrutura organizacional 

Conforme decorre do Decreto-Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro, que aprova o Estatuto do 

Instituto, são órgãos deste “Instituto” a direção; a direção de ensino; o centro de 

investigação; o corpo de alunos; a direção dos serviços de administração; o conselho 

consultivo; o conselho científico; o conselho pedagógico; o conselho de disciplina e o 

conselho de gestão (art.º 4º). Constituem a direção do Instituto o diretor e o  

diretor-adjunto (art.º 5.º) (Figura 6). 
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Figura 6 | Organograma do ISCPSI  

 
.

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 
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Na dependência do diretor funcionam ainda os núcleos de deontologia e disciplina, de 

relações exteriores e de avaliação e qualidade (art.º 9.º). Encontra-se ainda previsto o 

gabinete do diretor (art.º 8.º). 

6. Efemérides 

O Instituto, à semelhança das restantes unidades de polícia e estabelecimentos de ensino, 

comemora, anualmente, no dia 15 de outubro, o respetivo dia de aniversário, realizando 

diversas atividades de índole cultural e policial. Tal cerimónia pretende: 

a) Reconhecer, publicamente, o trabalho desenvolvido por todos os anteriores 

profissionais do Instituto, corpo docente, não docente e alunos que contribuíram para 

o sucesso deste estabelecimento de ensino superior público universitário policial; 

b) Concomitantemente promove junto dos atuais colaboradores, o sentido de missão de 

serviço público; 

c) Proporciona à comunidade, em geral, uma oportunidade para participarem nas 

atividades e assim melhor conhecerem a missão da PSP e do Instituto. 

Além da efeméride referida anteriormente, o Instituto organizou os eventos descritos na 

tabela 2. 

Tabela 2 | Cerimónias realizadas em 2020 

CERIMÓNIAS DATAS 

Cerimónia de Encerramento do Ano Académico 25 junho 

Compromisso de Honra dos Aspirantes portugueses do 
32º CFOP 

25 junho 

Cerimónia de Entrega dos Bastões de Comando aos 
Aspirantes do 32.º CFOP 

25 junho 

Cerimónia de Aceitação de Nomeação na categoria de 
Intendente  

27agosto 

Cerimónia de Aceitação de Nomeação na categoria de 
Subintendente 

27agosto 

Comemoração do Aniversário do ISCPSI e Cerimónia de 
Imposição de Distintivos de Categoria aos alunos do 
CFOP 

15 outubro 

Cerimónia de Aceitação da Nomeação na categoria de 
Chefe-coordenador 

17 dezembro 

Cerimónia de Aceitação da Nomeação na categoria de 
Chefe-principal 

17 dezembro 

Cerimónia de Aceitação da Nomeação na categoria de 
Agente-coordenador 

17 dezembro 

Fonte: Gabinete do Diretor do ISCPSI. 
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III.  AUTOAVALIAÇÃO - OBJETIVOS, ATIVIDADES, RECURSOS E 
RESULTADOS 

Após uma breve caraterização e enquadramento do Instituto, quanto à sua natureza, missão, 

visão, valores e estrutura orgânica, bem como quanto aos Stakeholders, às opções, eixos e 

objetivos estratégicos que presidiram - de acordo com uma análise SWOT e um mapa 

estratégico (BSC) - à prossecução de uma panóplia de atividades em 2020,  

procede-se, de seguida, a uma resenha relativa à autoavaliação deste Instituto, fundada nas 

atividades desenvolvidas, nos recursos afetos e nos resultados alcançados. 

1. Atividades de ensino, investigação científica, internacionalização 
e respetivos resultados 

1.1. Ensino Superior Universitário [DE] 

O Instituto organiza e ministra ciclos de estudos conducentes à obtenção de graus 

académicos em ciências policiais, denominados por Curso de Mestrado Integrado em 

Ciências Policiais (CMICP) e Curso de Mestrado em Ciências Policiais (CMCP), bem como 

outros cursos de promoção, especialização e aperfeiçoamento. A Direção de Ensino (DE) é 

a unidade orgânica responsável estatutariamente pelo planeamento, coordenação e direção 

das atividades de ensino, tendo desenvolvido, em 2020, na vertente ensino, as seguintes 

atividades: 

1.1.1. Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais 

• No ano letivo 2019-20, o Instituto ministrou o CMICP (Curso de Formação de Oficiais 

de Polícia - CFOP) ao 1.º ano (36.º Curso), 2.º ano (35.º curso), 3.º ano (34.º Curso) e 4.º 

ano (33.º curso) e decorreu o Estágio de Aspirantes do 5º ano (32.º curso) (Tabelas 3 e 

4); 

• No ano letivo 2020-21, o Instituto ministra o CMICP ao 1.º ano (37.º Curso), 2.º ano 

(36.º Curso), 3.º ano (35.º Curso) e 4.º ano (34.º Curso) e decorre o Estágio de 

Aspirantes do 5º ano (33.º curso) (Tabelas 5 e 6 e Gráficos 1, 2 e 3); 
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❖ Ano letivo 2019-20 

Tabela 3 | Cadetes-alunos do CMICP - ano letivo 2019-20 (VA) 

Categoria Ano letivo2019-20 N.º de Cadetes-alunos 

Aspirante 5.º Ano 34  

Cadete-aluno 4.º Ano 40  

Cadete-aluno 3.º Ano 40  

Cadete-aluno 2.º Ano 36  

Cadete-aluno 1.º Ano 44  

Total 194  

Fonte: Direção de Ensino. 

Tabela 4 | Distribuição dos Cadetes-alunos e Aspirantes do CMICP, por nacionalidade, 
género e ano de frequência - ano letivo 2019-20 (VA) 

Fonte: Direção de Ensino. 

❖ Ano letivo 2020-21 

Tabela 5 | Cadetes-alunos do CMICP - ano letivo 2020-21 (VA) 

Categoria Ano letivo 2020-21 N.º de Cadetes-alunos 
 

Aspirante 5.º Ano 40  

Cadete-aluno 4.º Ano 40  

Cadete-aluno 3.º Ano 36  

Cadete-aluno 2.º Ano 40  

Cadete-aluno 1.º Ano 40  

Total 196  

Fonte: Direção de Ensino. 
  

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

Portugal 17 7 24 22 5 27 19 10 29 15 13 28 25 5 30 98 40 138

Cabo Verde 2 0 2 3 3 6 4 2 6 1 1 2 2 1 3 12 7 19

Angola 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 5 1 6

Moçambique 3 0 3 2 1 3 2 0 2 0 1 1 6 0 6 13 2 15

São Tomé e Príncipe 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 2 2 1 3 6 2 8

Guiné-Bissau 1 0 1 2 1 3 1 0 1 0 1 1 2 0 2 6 2 8

Totais 27 7 34 29 11 40 28 12 40 19 17 36 37 7 44 140 54 194

Nacionalidade

Aspirantes Cadetes-alunos
Totais

5º ano (32º Curso) 4º ano (33º Curso) 3º ano (34º Curso) 2º ano (35º Curso) 1.º ano (36.º Curso)
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Tabela 6 | Distribuição dos Cadetes-alunos e Aspirantes do CMICP, por nacionalidade, 
género e ano de frequência - ano letivo 2020-21 (VA) 

Fonte: Direção de Ensino. 

 

Dos 984 candidatos ao concurso de admissão ao 37º CFOP (1.º ano do CMICP relativo ao 

ano letivo 2020-21), foram admitidos - de acordo com o estabelecido na Portaria 

n.º 230/2010, de 26 de abril - 30 Cadetes-alunos (os primeiros classificados), no rácio de 

3% dos candidatos (1 Cadete-aluno em cada 33 candidatos). 

 

Gráfico 1 | Distribuição dos Cadetes-alunos e Aspirantes do CMICP, por ano de 

frequência - ano letivo 2020-21 (%) 

 

 

Fonte: Direção de Ensino. 

  

20,4 20,4

18,4

20,4 20,4

5.º Ano 4.º Ano 3.º Ano 2.º Ano 1.º Ano

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total

Portugal 22 5 27 19 10 29 15 13 28 25 5 30 22 8 30 103 41 144

Cabo Verde 3 3 6 4 2 6 1 1 2 2 1 3 2 0 2 12 7 19

Angola 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3

Moçambique 2 1 3 2 0 2 0 1 1 3 0 3 3 0 3 10 2 12

São Tomé e Príncipe 0 1 1 1 0 1 2 0 2 2 1 3 1 1 2 6 3 9

Guiné-Bissau 2 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 8 1 9

Total 29 11 40 28 12 40 20 16 36 33 7 40 31 9 40 141 55 196

Nacionalidade

Aspirantes Cadetes-alunos
Total

5º ano

(33º Curso)

4º ano

(34º Curso)

3º ano

(35º Curso)

2º ano

(36º Curso)

1.º ano

(37.º Curso)
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Gráfico 2 | Distribuição dos Cadetes-alunos e Aspirantes do CMICP, por nacionalidade - 
ano letivo 2020-21 (%) 

 

 
 

   Fonte: Direção de Ensino. 

 

 

Gráfico 3 | Distribuição dos Cadetes-alunos e Aspirantes do CMICP, por nacionalidade e 
género - ano letivo 2020-21 (%) 

 

Fonte: Direção de Ensino. 
 

Observa-se que, no ano letivo 2020-21, 26,5% dos alunos do CMICP são estrangeiros 

(oriundos dos PALOP) e 28,1% são mulheres.  
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1.1.2. Curso de Mestrado em Ciências Policiais 

Em 2020, o CMCP teve a coordenação do Senhor Intendente Nuno Poiares, auxiliado pelo 

Senhor Subintendente Nuno Santos, tendo, nesta vertente de ensino pós-graduado, 

desenvolvido as seguintes atividades: 

• XI Curso de Mestrado em Ciências Policiais 

- Dezanove mestrandos defenderam a dissertação de mestrado, tendo sido aprovados 

como Mestres em Ciências Policiais, nas especializações em Gestão da Segurança e 

Criminologia e Investigação Criminal. 

• XII Curso de Mestrado em Ciências Policiais 

- Promoveu e assegurou durante 2020 a parte curricular do XII CMCP; 

- Terminou, em 31 de julho de 2020, a parte curricular do XII CMCP, nas áreas de 

especialização em Gestão da Segurança e Criminologia e Investigação Criminal; 

- Coordenou os processos de orientação das dissertações dos alunos que concluíram 

a parte curricular; 

- Teve início, em 29 de setembro de 2020, o XII CMCP (2.º ano curricular), nas áreas 

de especialização de Criminologia e Investigação Criminal e Gestão da Segurança, 

contando com a inscrição de 30 mestrandos (Tabela 7). 

Tabela 7 | Distribuição dos Mestrandos do XII CMCP, por nacionalidade, género e 
especialização - ano letivo 2020-21 (2.º ano curricular) (VA) 

Nacionalidade 

Mestrandos 

Total 
Criminologia e Investigação 

Criminal 
Gestão da Segurança 

H M Total H M Total H M Total 

Portugal 6 5 11 5 4 9 11 9 20 

Brasil 1 1 2 2 1 3 3 2 5 

Angola 0 0 0 1 1 2 1 1 2 

Moçambique 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

São Tomé e Príncipe 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Guiné-Bissau  0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Total 7 8 15 9 6 15 16 14 30 

Fonte: Direção de Ensino. 
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• XIII Curso de Mestrado em Ciências Policiais 

- Teve início, em 25 de setembro de 2020, o XIII CMCP (1.º ano curricular), nas áreas 

de especialização de Gestão da Segurança e de Criminologia e Investigação Criminal, 

contando com a inscrição de 35 mestrandos (Tabela 8). 

 

Tabela 8 | Distribuição dos Mestrandos do XIII CMCP, por nacionalidade, género e 
especialização - ano letivo 2020-21 (1.º ano curricular) (VA) 

 

Nacionalidade 

Mestrandos 

Total Criminologia e 
Investigação 

Criminal 
Gestão da Segurança 

H M Total H M Total H M Total 

Portugal 7 15 22 6 3 9 13 18 31 

Angola 1 1 2 1 1 2 2 2 4 

Total 8 16 24 7 4 11 15 20 35 

Fonte: Direção de Ensino. 

 

1.2. Formação ao longo da vida / Cursos de promoção, especialização e 
aperfeiçoamento 

Nos termos do seu estatuto, o Instituto tem por missão, “ministrar formação inicial e ao 

longo da vida aos oficiais de polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP), através de ciclos 

de estudos conducentes à obtenção de graus académicos em ciências policiais e de ciclos de 

estudos não conferentes de grau académico, nos termos da legislação aplicável.” (n.º 3, do 

artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 275/2009, de 2 de outubro). 

Os principais cursos de especialização, promoção e aperfeiçoamento ministrados ao longo 

da vida aos oficiais de polícia são o Curso de Direção e Estratégia Policial (CDEP) e o Curso 

de Comando e Direção Policial (CCDP). 

Em 2020, e no domínio dos cursos de promoção, o Instituto realizou o 5.º CDEP (Curso de 

Direção Estratégica Policial) – frequentado por 9 intendentes - e prepara-se para ministrar, 

no 2º semestre do ano letivo 2020/2021, o 4.º CCDP. Este curso de promoção de oficiais 

com a categoria profissional de Comissários a Subintendentes irá contar com 44 vagas, 

distribuídas por 2 turmas. 
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1.3. Investigação Científica [ICPOL] 

Desde a sua criação e implementação, o Centro de Investigação (ICPOL) tem vindo a 

promover e a integrar projetos e linhas de investigação nacionais e internacionais, 

respeitantes às áreas científicas centrais deste Instituto, como testemunham as produções 

científicas e os vários artigos científicos publicados pelos seus investigadores em revistas e 

capítulos de livros publicados em Portugal e no estrangeiro ao longo dos seus 17 anos de 

existência. 

O ICPOL iniciou a investigação científica das ciências policiais e segurança interna por meio 

de linhas de investigação próprias e em colaboração com outras unidades de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D), nacionais e internacionais, com projeção através de eventos 

científicos. 

As linhas de I&D desenvolvidas nos primeiros anos do ICPOL assentavam numa lógica de 

criar ciência em áreas como a ciência policial (em especial a segurança interna), a ciência 

jurídica, direcionada para a atividade policial, a ciência política, a tática e estratégia policial, 

a segurança como valor vital à vida em e da comunidade, o urbanismo e as lacunas 

legislativas, a implementação da polícia em zonas urbanas sensíveis, a polícia e a 

comunicação social. 

Como forma de concretizar os objetivos prioritários para um futuro próximo, o ICPOL 

organizou-se em linhas de investigação que correspondem às áreas e/ou níveis de formação 

existentes no seio do próprio Instituto. Assim, cada linha de investigação adotou uma 

direção científica exclusiva, permitindo, desse modo, formular metas e metodologias de 

investigação específicas e exequíveis, nos quais se integram os projetos de investigação 

mais diversos. Os grupos de investigação incluem docentes e discentes do Instituto e 

investigadores externos ao Instituto. 

A política de investigação científica do Instituto será cada vez mais traçada com o objetivo 

prioritário de regular e tornar coerente os projetos formativos a prever e os objetivos da 

instituição policial, não esquecendo a sustentabilidade dos ciclos de estudos vigentes e a 

observância dos indicadores de produção científica dos docentes e discentes, entre outros 

investigadores, de modo a aumentar a quantidade, a qualidade e o valor acrescentado da 

produção científica expressa em publicações relevantes e com impacto visível em matérias 

de Segurança Interna. 
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A atividade anual, planeada e desenvolvida pelo ICPOL, é alvo de apreciação por parte de 

uma Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico (CEPAC) que elabora um 

parecer com análise e recomendações. 

1.3.1. Projetos e linhas de investigação & desenvolvimento 

O ICPOL tem desenvolvido, desde o início da sua instalação, diversas linhas de I&D 

associadas aos eventos científicos, tendo passado, com o tempo e maturidade, a integrar 

projetos de I&D.  

Em 2020, estiveram em curso os seguintes Projetos de I&D: 

• Projetos Internacionais 

- H2020 - IMPRODOVA - Improving Frontline Responses to High Impact Domestic 

Violence 

- H2020 - MATCH SPORT - Make Amateur Sport Tolerant and Eliminate 

Discrimination 

- H2020 - APPRAISE – fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate 

terrorIsm Scenarios against soft targets  

• Projetos nacionais: 

- Investigação – Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública 

- FCT - AVALMIPP - Avaliação do Modelo Integrado de Policiamento de 

Proximidade da Polícia de Segurança Pública 

- FCT - Modelos de Liderança na Polícia de Segurança Pública 

- FCT - TSAC-HZONE - Health-related requirements of police officers in relation 

with their workload. | Caracterização do Perfil de Aptidão Física dos Agentes da 

Polícia de Segurança Pública. 

- FCT - TSAC-PAT - Physical ability test for modern police work. 

- FCT - Para uma História da Polícia em Portugal – dos primórdios aos meados do 

século XIX 

- FCT - Para uma História do Ensino Policial em Portugal [1930-2020] 

- FCT - POL&DIV - Polícia e Diversidade: representações e atitudes face à 

diferença 

- FCT - Inquérito Nacional de Satisfação sobre a Polícia de Segurança Pública. 

A proatividade (promoção de novos projetos subordinados a concurso ou resultantes de 

contactos diversos) em 2020 foi igualmente condicionada pela frequente alteração de 

calendários de concursos, pelo confinamento da comunidade científica, entre outras 
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dificuldades. Ainda assim, o ICPOL submeteu, em parceria, novos projetos a concurso, 

designadamente: 

• APPRAISE- fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm 

Scenarios against soft targEts –, submetido ao Programa HORIZON, call H2020-SU-

SEC-2018-2019-2020 (Security), proposta 101021981 [FINANCIADO] 

• Violência doméstica na pandemia COVID-19: Análise longitudinal dos padrões de 

ocorrências em Portugal a partir dos registos das Forças de Segurança, submetido 

ao Programa GENDER RESEARCH for COVID 19, da FCT (1 junho de 2020) [NÃO 

FINANCIADO] 

Foram igualmente desenvolvidos esforços consideráveis para outras quatro candidaturas a 

projetos internacionais 6,7,8 e 9, as quais, por motivos diferentes, não se concretizaram, 

mantendo-se, todavia, ativas, as respetivas redes. 

1.3.2. Projetos e linhas de investigação enquadrados no Laboratório de Grandes 

Eventos 

Tendo em consideração os objetivos constantes do documento de criação do Laboratório de 

Grandes Eventos (Major Events Lab – MEL), de 2011, apresentamos, seguidamente, um 

relato dos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2020. 

• Atividades de âmbito nacional 

No âmbito nacional, foram desenvolvidos os projetos de investigação no domínio do tópico 

geral do policiamento de grandes eventos, mantendo-se abertas quatro Linhas de 

Investigação:  

- Linha de Investigação 1 – Grandes eventos de cariz político: A perceção da 

comunicação social acerca da atividade policial;  

- Linha de Investigação 2 – Movimentos sociais: O policiamento do 

protesto político; Linha de Investigação  

- Linha de Investigação 3 – Tomada de decisão e atividade policial; 

 
6  AITRAP – AI Tools for Resilience And Protection, no âmbito do Horizon 2020 Framework Programme, Call: 

H2020-SU-AI-2020, Proposal: 101021886 — AITRAP. 
7  RADAR – RADicalisation understanding and Anti-Radicalisation measures assessment, no âmbito do Horizon 

2020 Framework Programme, Call: H2020 SU-FCT01-2018-2019-2020, Boosting the Effectiveness of the 
Security Union. 

8  SAME - SAfe Mass Events, no âmbito do Horizon 2020 Framework Programme, Call: Horizon 2020 proposal: 
Technologies to enhance the fight against crime and terrorism, SU-FCT02. 

9  SIAPPS – Systemic Interdisciplinary Approach for Protection of Public Spaces (on Social, Natural, technical, and 
Technological spheres), no âmbito do Horizon 2020 Framework Programme, Call: ISFP-2020-AG-PROTECT. 
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- Linha de Investigação 4 – Comportamentos de risco: Grandes eventos e 

infraestruturas críticas. 

No ano letivo 2019/2020, sob orientação da Prof. Doutora Lúcia G. Pais foram realizadas 

duas dissertações de mestrado, ambas no âmbito da Linha de Investigação 1. Na 

decorrência destes trabalhos de investigação, e seguindo o projetado, continuou a 

constituição de um repositório de dados por forma a alimentar outros projetos de pesquisa. 

A Sala de Simulação foi utilizada durante o ano letivo 2019/2020 para a lecionação de 

aulas das unidades curriculares (UC) de Psicologia, de Estratégia e Tática das Forças de 

Segurança IV, de Estratégia e Tática das Forças de Segurança V, e de Ética Policial. 

Por força da pandemia de COVID-19 e consequente confinamento deixou de ser possível 

utilizar a Sala em tempo considerado útil para as UC. 

• Atividades de âmbito internacional 

A participação em projetos internacionais é, igualmente, concretizada pelos dois 

investigadores responsáveis pelo Laboratório, designadamente: 

- Projeto IMPRODOVA – Improving frontline responses to high impact domestic 

violence (Topic SEC-07-FCT-2016-2017), financiado pelo European Union’s Horizon 

2020 Research and Innovation Programme. Grant Agreement No. 787054 (de maio 

2018 a abril 2021), com a participação do Superintendente, Prof. Doutor Sérgio 

Felgueiras, e da Prof. Doutora Lúcia G. Pais, a convite do Professor Joachim Kersten 

(German Police University); 

- Projeto APPRAISE – Facilitating public & private security operators to mitigate 

terrorism scenarios against soft targets (Topic SU-FCT03-2018-2019-2020), 

financiado pelo European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme. Participação na preparação da candidatura (os dois coordenadores do 

Laboratório, o Prof. Doutor Paulo Machado, o Mestre, Subintendente Pica dos 

Santos). Início dos trabalhos previsto para o final do terceiro trimestre de 2021. 

1.4. Iniciativas académicas e científicas [ICPOL] 

No que respeita a 2020, apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia da COVID-

19, o ICPOL promoveu as seguintes iniciativas académicas e científicas: 

• Webinários: 

- ICPOL International Online Conference "Criminal investigation and human rigths", 

10/12/2020, 09:00 (UTC), realizada conjuntamente com o Departamento de 
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Investigação Criminal – UOOS – Direção Nacional da PSP e a Agência da União 

Europeia para a Formação Policial (CEPOL); 

- Webinário “A dimensão externa da segurança interna” (2.ª edição), 23/06/2020, 

14:00 (UTC), realizada conjuntamente com o Observatório de Relações Exteriores 

(OBSERVARE/UAL); 

- Webinário "Pandemia do COVID-19 e a segurança interna", 07/10/2020, 14:00 

(UTC), realizada conjuntamente com o Departamento de Operações – UOOS – 

Direção Nacional da PSP; 

- Webinário "Desafios para a segurança das mulheres no séc. XXI", 24/11/2020, 

14:00 (UTC), realizada conjuntamente com o Departamento de Operações – UOOS 

– Direção Nacional da PSP. 

▪ Manutenção da página no Facebook do ICPOL, constantemente atualizada; 

▪ Cartazes para o stand e respetivo material expositivo; 

▪ Participação em eventos promovidos tendo em vista a captação de estudantes 

(4 Webinários (ICPOL), 3 sessões de esclarecimento online (CDI/ICPOL), 

elaboração/divulgação de 2 Cadernos Informativos (CDI/ICPOL), difusão 

eletrónica de eventos académicos e disseminação de produtos científicos (via 

eletrónica)). 

▪ Edições:  

o Politeia Ano XVII, 2020; 

o COVID-19: Uma experiência Única; 

o Cidade Segura – O desenho urbano na prevenção criminal (no prelo); 

o Anuário do ISCPSI, 2019/2020 (no prelo). 

▪ Reimpressões: 

o Ciências Policiais e Segurança Interna: Desafios e Prospetiva (Luís 

Elias); 

o Da Atuação dos Seguranças Privados na Prevenção Criminal: A 

Intervenção Perante o Crime (Pica dos Santos). 

▪ Projetos de I&D com envolvimento externo/atores do dispositivo territorial da 

PSP: 

o AVALMIPP - Avaliação do Modelo Integrado de Policiamento de 

Proximidade da Polícia de Segurança Pública; 

o Modelos de Liderança na Polícia de Segurança Pública; 
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o Nota: Ambos os projetos foram abraçados pelo nosso investigador, Rui 

Moura, Comandante do Comando Distrital de Coimbra. 

o Inquérito Nacional de Satisfação sobre a Polícia de Segurança Pública. 

 
Concomitantemente, estabeleceram-se parcerias e atividades científicas com a Guarda 

Nacional Republicana (GNR), Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Direção-Geral da 

Saúde (DGS), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade 

Social (FENACERCI), Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CiG), 

Procuradoria-Geral da República (PGR), Instituto Nacional de Estatística (INE), Centro de 

Estudos Judiciários (CEJ), Universidade Autónoma de Lisboa ‘Luís de Camões’ (UAL), Centro 

de Investigação Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) e Centro de Investigação do 

Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC). 

1.5. Internacionalização - Cooperação Internacional [DE, ICPOL e NRE] 

Em 2020, e no domínio das relações exteriores e de cooperação internacional, o Instituto 

promoveu e esteve representado em diversas reuniões internacionais online. Cursos, 

estágios, visitas e outros eventos que estavam planeados, foram suspensos devido à 

pandemia que assolou o mundo e que ainda vai condicionar, no mínimo, o primeiro 

semestre de 2021, interrompendo, desta forma, um gradual e crescente processo de 

internacionalização que vinha a ser seguido. 

No entanto, foi assinado um protocolo de cooperação com a FRONTEX e ainda a nomeação 

do Diretor do ISCPSI como “chairman do management board CEPOL”. 

Neste particular da cooperação em ambiente transnacional, refira-se o estreitamento 

institucional do ICPOL e do ISCPSI com outros organismos de índole policial, de largo 

espectro, com os quais se desenvolvem relações de reciprocidade científica e colaborativa. 

A título meramente indicativo assinalamos as ligações institucionais estabelecidas: 

• Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL); 

• Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA); 

• Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX); 

• Sicherheitsakademie (SIAK), Federal Ministry of the Interior (Austria). 
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1.5.1. Países de língua oficial portuguesa 

O Instituto tem vindo a reforçar a cooperação internacional com os países de língua oficial 

portuguesa, nomeadamente, continuando a ministrar o CMICP e o CMCP a alunos oriundos 

da CPLP. Em 2020, os estudantes estrangeiros representavam 35% (73, em 203) dos 

estudantes do Instituto. 

Em 2020 não se realizou nenhum Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia da 

CPLP. 

1.5.2. Academia Europeia de Polícia 

Em 2020, o Instituto, enquanto CEPOL Framework Partner, preparou quatro candidaturas à 

organização de Cursos CEPOL: 

• Curso CEPOL n.º 59/2021: Train the trainers – Step 1 

• Curso CEPOL n.º 60/2021: Train the trainers – Step 2 

• Curso CEPOL n.º 18/2021: Firearms - Legal, Strategic and Operational Aspects of 

Firearms Trafficking  

• Curso CEPOL n.º 68/2021 – Prevention of juvenile crime and domestic violence; 

• Curso CEPOL n.º 70/2021 – Public order and crowd management - security during 

major events. 

Em 2020, 12 elementos da PSP participaram no curso presencial da CEPOL, denominado 

Exchange Programme 2020, dos quais apenas 3 conseguiram efetivá-lo devido às restrições 

impostas pela pandemia COVID-19. 

O Instituto mantém a função de National e-Net Manager (é assegurada pelo NRE) e a função 

de National Research and Science Coorespondent (é assegurada pelo ICPOL). 

No domínio da CEPOL, planearam-se ainda as presenças de elementos do Instituto em 

reuniões do Governing Board, dos Framework Partners, dos Centros de Excelência (CKC) e 

do National e-Net Manager, as quais foram adiadas para 2021. 

1.5.3. Associação Europeia dos Colégios de Polícia 

Habitualmente, o Instituto participa nas reuniões/cursos da Associação Europeia dos 

Colégios de Polícia (AEPC) e propõe a realização de eventos internacionais da AEPC no 

Instituto. 
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No entanto, em 2020, constrangimentos de deslocações impediram a participação de 

elementos da PSP nos cursos internacionais organizados pela AEPC. 

1.5.4. Parcerias/protocolos e atividades formativas com outras entidades 

internacionais 

No seu processo de internacionalização, o Instituto continuou a desenvolver contactos com 

as mais diversas entidades internacionais e respondeu às solicitações que lhe foram 

endereçadas no âmbito de visitas, ações de formação e acompanhamento de delegações 

estrangeiras ao Instituto, as quais, no entanto, não se puderam realizar, no contexto 

pandémico que se viveu. 

Não se realizou qualquer Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia da CPLP. 

1.5.5. Cooperação com instituições universitárias internacionais 

Ao longo dos anos, o ICPOL, através da promoção de uma intensa cooperação (bilateral ou 

multilateral) com instituições universitárias e organizações, públicas e privadas, de 

referência internacional, tem tido um papel importante na projeção e afirmação da 

internacionalização do Instituto.  

Algumas dessas ações têm incidido na promoção de assinatura de convénios e protocolos 

entre o ISCPSI e essas instituições universitárias e entidades públicas e privadas. 

2. Atividades de apoio ao ensino, à investigação científica e à 
internacionalização e respetivos resultados 

No presente capítulo descrevem-se as atividades de apoio e suporte ao ensino, à 

investigação científica e à internacionalização, desenvolvidas pelos diversos serviços deste 

Instituto. 

2.1. Direção de Ensino [DE] 

Em 2020, a Direção de Ensino (DE), além de coordenar o processo de ensino e 

aprendizagem, realizou um conjunto de atividades de apoio ao ensino, nomeadamente, nos 

domínios do CMICP, vulgo CFOP, do XII e XIII CMCP (especializações de Gestão da Segurança 

e de Criminologia e Investigação Criminal), realização do 5.º CDEP e preparação do 4.º CCDP. 
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Tabela 9 | Áreas temáticas das atividades de apoio da DE – 2020 

Atividades estruturantes 

Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior 
(RAIDES) 19 

1.º Momento - 06JAN a 
14FEV2020; 2.º momento 

– 04ABR a 08MAI2020 

Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior (REBIDES) 19 15OUT20 a 30NOV20 

Submissão de processos de contratação e equiparação de categoria 
ao Conselho Científico 

28-02-2020 e 17-09-2020 

Promoção e participação no projeto de implementação de um 
Software de Gestão Académica  

Desde 01 junho 2014 

(ainda em execução) 

Curso de Mestrado Integrado em Ciências Policiais 

Conclusão do 1.º semestre do ano letivo 2019/20 do CMICP 24 janeiro 2020 

2.º semestre do ano letivo 2019/2020 do CMICP 26-02-2020 a 26-06-2020 

Apresentação das dissertações dos Aspirantes 25-05-2020 a 08-06-2020 

Concurso de Admissão ao 37.º CFOP (Candidatura, Provas e 
Procedimentos Administrativos) 984 candidatos sendo admitidos 
30 cadetes- alunos (primeiros classificados) 

12-06-2020 a 30-09-2020 

Início do 1º semestre do ano letivo 2020/2021 12-10-2020 

N.º de reuniões do Conselho Científico (em 2020) 5 reuniões 

N.º de reuniões do Conselho Pedagógico (em 2020) 3 reuniões 

XI e XII Cursos de Mestrado em Ciências Policiais 

Apoio/Coordenação aos mestrandos do XII CMCP 21-10-2019 a 29-09-2020 

Receção e tratamento de candidaturas ao XIII CMCP bem como 
preparação do ano letivo – 35 alunos 

01-04-2020 a 24-09-2020 

Início do ano letivo 25-09-2020 

Número de candidatos admitidos - 35 alunos que se encontram a 
frequentar o XIII CMCP 

 

Fonte: Direção de Ensino. 

As atividades mais relevantes desenvolvidas em 2020 enquadram-se (cf. Tabela 9) nas 

seguintes áreas temáticas: 

• Atividades estruturantes; 

• CMICP; 

• XII e XIII CMCP; 

• 5.º CDEP; 

• Preparação do 4º CCDP; 

• Desdobramento do ciclo de estudos do CMICP em dois cursos autónomos, um de 

1º ciclo e um de 2º ciclo, dentro dos prazos fixados pelo Decreto-Lei n.º 74/2007, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto. Processos 
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n.º NCE/20/2000041 Licenciatura em Ciências Policiais e NCE/20/2000042 

Mestrado em Segurança Pública; 

• Renovação da licença do software de controlo de originalidades dos trabalhos 

científicos (TURNITIN); 

• Implementação do ensino à distância através da plataforma digital Microsoft 

Teams;  

• Renovação do software ZOOM, utilizado no âmbito de conferências e reuniões on-

line e do ensino b-learning. 

2.1.1. Promoção de tecnologias de informação e comunicação - Plataforma e-

learning 

Em 2020, e dando continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, 

promoveu-se, junto dos diferentes públicos do Instituto (docentes, discentes e 

colaboradores internos), o recurso e a utilização da Plataforma E-learning. 

Nesse sentido, tornou-se imprescindível proceder à: 

• Manutenção, desenvolvimento e dinamização dos subsites e páginas do: 

- Mestrado Integrado em Ciências Policiais: 

▪ 1º. 2º. 3º. e 4º. anos; 

▪ Todas as unidades curriculares; 

▪ Estágio e Projeto. 

- XII Mestrado em Ciências Policiais; 

- Preparação do 4º CCDP 

- Subsite do Corpo de Alunos; 

- Subsite do Núcleo de Avaliação e Qualidade; 

- Subsite para a Técnica de Serviço Policial – Estratégica e Tática das Forças de 

Segurança; 

- Listagem dos docentes (com os dados biográficos); 

- Todos os sites e subsites dispõem de espaços para debate que permitem a interação 

entre os públicos com acesso a estes mesmos sites e subsites. 

• Os sites e páginas referidos no ponto anterior estão acessíveis a todos os públicos do 

Instituto (docentes, discentes e colaboradores internos). 

• A utilização regular e permanente, pela maioria dos docentes e discentes, da Plataforma 

de e-learning é uma realidade. Quanto ao preenchimento online dos sumários, a quase 

totalidade dos docentes procede ao seu preenchimento no exato momento de 
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lecionação das aulas. Quando assim não é, a DE procede ao envio de alerta/recordatória 

por correio eletrónico. 

• Foi desenvolvida uma funcionalidade de criação de relatórios com base na marcação 

online de refeições, dispensas de recolher e de pernoita. 

• As principais oportunidades são: 

- A plataforma E-learning e todas as suas funcionalidades encontram-se disponíveis, a 

partir de qualquer ponto de acesso (pessoal ou institucional), incluindo aos docentes 

não policiais; 

- Não sendo, a nível mediático, de utilização tão conhecida como outras plataformas 

(Blackboard, Formare-PT ou a Moodle), esta plataforma permite funcionalidades 

semelhantes. 

- A sua utilização como ferramenta de gestão documental eletrónica, de acordo com as 

caraterísticas da Plataforma. 

• Implementação da aplicação gestão académica em ambiente de formação. 

2.2. Centro de Investigação [ICPOL] 

Esta unidade I&D, na esteira das Ciências Policiais e Segurança Interna, tem como objetivo 

primordial a promoção, coordenação e supervisão de trabalhos e projetos de investigação e 

desenvolvimento científico, com particular ênfase no âmbito das ciências policiais, ciências 

jurídicas, ciências sociais e políticas e das ciências do desporto e educação física. Esta 

amplitude confere-lhe uma abrangência multidisciplinar que constitui um requisito 

considerado ajustado e justificado pela natureza dos fenómenos sociais que integram a 

agenda de I&D deste Instituto. 

2.2.1 Departamentos Científicos de Investigação 

No prosseguimento das suas atribuições, o ICPOL procura maximizar a realização de 

trabalhos e projetos de investigação científica multidisciplinar através dos seus 

investigadores, cabendo aos respetivos diretores de departamento de investigação 

promover o estudo, a realização de projetos e de trabalhos de investigação visando o 

desenvolvimento e inserção das ciências policiais e da segurança interna na comunidade 

científica universitária e na comunidade em geral. 

Assim, esta unidade I&D encontra-se dividida, no domínio da investigação, em 

departamentos científicos:  

• Departamento de ciências policiais; 
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• Departamento das ciências jurídicas; 

• Departamento das ciências sociais e políticas e 

• Departamento de ciências do desporto e educação física.  

2.2.2 Centro de Documentação e Informação 

Compete igualmente ao Centro de Investigação a gestão do Centro de Documentação e 

Informação (CDI) e da Biblioteca do ISCPSI/PSP. O CDI e Biblioteca do ISCPSI/PSP, enquanto 

unidade de apoio técnico ao ensino, ao próprio ICPOL e à comunidade académica e científica, 

nacional e estrangeira, e à comunidade em geral, executa também atividades de suporte à 

investigação, à publicação de obras científicas e ao estreitamento de relações institucionais 

com unidades orgânicas de ensino e de investigação nacionais e estrangeiras. 

2.3. Corpo de Alunos [CAL] 

Ao Corpo de Alunos (CAL) compete10 o comando dos Aspirantes e Cadetes-alunos, a sua 

integração no Instituto e na PSP, a execução de ações conducentes à sua adequada 

preparação policial, ética, social e cultural, tendo em vista a formação como oficiais de 

polícia.11 

Em 2020 o CAL desenvolveu as seguintes atividades: 

• De acordo com a missão e objetivos definidos pela direção do Instituto para o CAL, as 

atividades desenvolvidas ao nível do Comando materializaram-se em: 

- Planeamento, direção, comando e coordenação de todas as atividades 

desempenhadas pela estrutura do CAL; 

- Docência em Unidades Curriculares do MICP (CFOP) e do Mestrado em Ciências 

Policiais (MCP); 

- Participação no Conselho Científico e no Conselho Pedagógico;  

- Responsabilidade pela implementação do Plano Integrado de Desenvolvimento de 

Competências de Liderança Policial; 

- Formação Policial na área das Técnicas de Intervenção Policial. 

 
10 O Corpo de Alunos organiza as suas tarefas não de acordo com o calendário civil, mas de acordo com o ano 

letivo (entre setembro de um ano e julho do ano seguinte), pelo que, as informações relativas às tarefas 
constantes do presente RA são, em grande medida, tarefas em curso. 
11 Artigo 12.º, n.º 1 do Estatuto do ISCPSI. 
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• As atividades desenvolvidas pelos Oficiais do CAL decorrem, essencialmente, de 

funções de comando, coordenação e acompanhamento dos cursos, projetos e alunos, 

materializando-se em: 

- Atividades de comando do 1.º ano, 2.º ano, 3.º ano, 4.º ano e 5.º ano do CFOP, 

relativos aos anos letivos 2019-20 e 2020-21; 

- Participação na integração dos Cadetes-alunos do 1.º ano; 

- Acompanhamento dos Cadetes-alunos durante as saídas do Instituto, 

nomeadamente, deslocações à Escola Prática de Polícia; 

- Coordenação e planeamento das sessões previstas no plano anual de tiro para os 

Aspirantes e Cadetes-alunos; 

- Planeamento das Atividades de Interrupção Letiva (PAIL), mudança de semestre e 

setembro de 2020, realizadas nas instalações do ISCPSI e na Unidade Especial de 

Polícia (UEP). 

• As atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAP), em 

2020, decorrem das suas atribuições específicas e de um conjunto de outras atividades 

de coordenação de projetos e de suporte às atividades do CAL, designadamente: 

- Promoção, apoio e acompanhamento psico-educacional dos Aspirantes e 

Cadetes-alunos ao nível do atendimento e acompanhamento individual ao longo 

do ano, das entrevistas vocacionais no processo de seleção, das entrevistas aos 

alunos do 1º ano de modo a analisar o processo de adaptação ao contexto 

académico e do acompanhamento das atividades e iniciativas desenvolvidas pelos 

cadetes-alunos; 

- Criação, em estreita coordenação com os cadetes alunos, de exercícios de 

integração para aplicação aos cadetes durante o ano 2020. 

No âmbito do processo de integração dos novos Cadetes-alunos o CAL planeou e 

executou todos os exercícios em colaboração com a UEP, que cedeu as suas instalações 

para o efeito. 

O projeto educativo do MICP/CFOP é poliédrico, exigindo, a par da aquisição de 

competências técnicas e científicas, o desenvolvimento de capacidades de liderança, de 

cooperação e de resolução de problemas.  

Com a extinção da secretaria do CAL foram desenvolvidos e uniformizados novos 

procedimentos, em articulação direta com os vários serviços do ISCPSI, para apoio 

administrativo aos oficiais do CAL e aos Cadetes-alunos, sendo assegurado todo o apoio de 



Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna | ISCPSI 
 

 
 

Relatório de Atividades 2020 |  48 de 80 

 

cariz administrativo de que os Cadetes-alunos necessitam desde o seu ingresso no 

Instituto à conclusão do curso. 

2.4. Direção dos Serviços de Administração [DSA] 

Em 2020 a Direção dos Serviços de Administração (DSA) sofreu alterações ao nível orgânico, 

através do Despacho n.º 03/GDIR/2020, que aprovou o Regulamento de Funcionamento 

Interno do ISCPSI12.  

Esta restruturação dos serviços da DSA surge devido ao facto do ISCPSI ter vindo a assistir 

a uma acentuada redução de pessoal nos últimos anos, verificando-se a necessidade de 

reorganizar alguns serviços e adequar a distribuição do efetivo pelos mesmos, tendo em 

vista a maximização dos recursos humanos disponíveis.   

Assim e, de acordo com as principais linhas de orientação estratégica traçadas para a DSA 

e, em concreto, para as áreas de recursos humanos, financeiros e apoio geral, 

desenvolveram-se várias atividades nestes diferentes domínios de atuação que se passam a 

descrever nos seguintes subcapítulos. 

2.4.1. Núcleo de Recursos Humanos [NRH] 

Em 2020, com a publicação do Regulamento de Funcionamento Interno do ISCPSI, é criada 

a Secção de Formação do NRH, que passa a integrar um Chefe e dois Agentes13, passando 

todo o serviço relacionado com ações de formação do pessoal não docente a ser centralizado 

e gerido por aquela secção, o que se traduziu numa melhoria significativa do processo de 

formação. 

O NRH, para além da Secção de Formação (SF), integra também a Secção de Expediente 

Geral (SEG), a Secção de Recursos Humanos (SRH) e a Secção de Vencimentos, Abonos, 

Assistência na Doença e Apoio Social (SVADAS). 

A área de gestão de recursos humanos, fundamental em qualquer organização, realizou, em 

2020, e à semelhança dos anos anteriores, um conjunto de atividades de cariz 

administrativo, algumas delas decorrentes dos procedimentos previstos no Manual de 

Procedimentos (MP), e outras atividades de gestão, tais como: 

 
12 Despacho n.º 03/GDIR/2020 (OS n.º 16 de 2020-02-07) - Regulamento de Funcionamento Interno do ISCPSI 
13 Despacho n.º 7/GDIR/2020 (OS n.º 31 de 2020-03-13) - Reestruturação/Colocação de Efetivos 
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• Relativamente ao processo de ingresso de Cadetes-alunos no 1º ano do CFOP, foram 

feitos os respetivos termos de aceitação, emissão dos BI’s policiais, SAD/PSP, a 

inscrição na Segurança Social, bem como nos Serviços Sociais da PSP (SSPSP) e Cofre 

de Providência da PSP. 

2.4.2. Núcleo de Gestão Financeira [NGF] 

Na senda do ano anterior, o ano de 2020 foi novamente objeto de elevadas cativações ao 

nível das despesas dos serviços públicos, onde se inclui o ISCPSI, decretadas pelo Ministério 

das Finanças, com o intuito de obstar ao crescimento descontrolado da despesa pública, a 

qual deve ser racional e proporcional às necessidades, assegurando uma folga orçamental 

capaz de suportar a liquidez de tesouraria. 

Mas o ano em análise ficou marcadamente vincado pela pandemia COVID-19, cenário em 

que a PSP, nomeadamente, através do Departamento de Gestão Financeira, reforçou a 

dinâmica ao nível da gestão flexível do seu orçamento que se encontra desagregado em três 

subdivisões orçamentais: “PSP-Atividades”; “ISCPSI”; e “EPP”. 

Como resultado e face à insuficiente dotação disponível no seio do orçamento disponível 

para o ISCPSI, grande parte das despesas foram suportadas pelo orçamento da “PSP-

Atividades”, num processo cujo balanço global foi positivo, na medida em que relevando a 

contingência inerente, permitiu ao Instituto assegurar os procedimentos de despesa ao 

longo do ano económico, num esforço acrescido de racionalização e priorização, sem nunca 

colocar em causa o desempenho e principais objetivos definidos pela Direção. 

De acordo com as funções inerentes ao núcleo e às duas secções que o compõem – Secção 

de Tesouraria (STA) e Secção de Aquisições e Contratos (SAC) - há a evidenciar: 

• O sucesso da implementação materializada no ano transato da “Folha de Cofre” no 

âmbito do Sistema Integrado de Receita (SIREC), permitindo à Tesouraria mais um 

mecanismo interno ao nível dos registos, conferência e controlo das receitas 

arrecadadas, segundo os normativos contabilísticos em vigor; 

• A prossecução do processamento e acompanhamento trimestral da execução 

orçamental das diferentes rubricas económicas, garantindo a plena gestão das dotações 

disponíveis dentro das margens existentes, respondendo às necessidades de liquidez, 

ao nível das aquisições de bens e serviços; 

• A continuidade no processo de monitorização mensal dos consumos intermédios, onde 

se incluem os gastos com a água, eletricidade, gás natural, gasóleo de aquecimento, 

comunicações móveis, internet, correios, frota automóvel e a exploração da messe e 
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bar, contributo essencial para a eliminação de desperdícios energéticos e outros 

consumos desnecessários, aumentando a qualidade da informação, assim como, a 

rapidez da sua disponibilidade, permitindo saber a cada momento, quanto, onde e 

quando se gasta na organização; 

• O recurso ao “Fundo de Maneio” foi balizado pelas necessidades urgentes e 

imprescindíveis, culminando na reduzida expressão ao nível das despesas anuais do 

Instituto, condição demonstrativa da sua exemplar utilização para os fins a que se 

destina, fruto da acrescida proatividade ao nível das atividades e circuitos preventivos, 

melhorando a antecipação de necessidades ordinárias; 

• A implementação do Portal da Fatura Eletrónica na Administração Pública, ocorrida no 

último trimestre do ano, que passou a fazer parte integral do processo de faturação dos 

fornecedores junto do Instituto, num circuito que vai tendo cada vez mais adesão e que 

se traduzirá em obrigatoriedade legal, cujo intuito é o de minimizar e reduzir custos, 

traduzidos em menores tempos de resposta e consumíveis, como o papel, na medida 

em que as faturas passam a estar disponíveis em suporte digital, numa clara mais-valia. 

Este, trata-se de um processo transversal entre o NGF e os serviços que efetivamente 

irão verificar e validar a conformidade das faturas emitidas, de acordo com os bens 

e/ou serviços adquiridos e/ou prestados, nomeadamente, o Núcleo de Apoio Geral, 

também ele, devidamente acreditado no Portal. 

Contudo, as evidências ainda são preliminares pois, ainda se procura a sua melhor 

dinâmica e eficiência, dado tratar-se de uma nova ferramenta ainda a ser explorada em 

parceria e com a colaboração do Departamento de Gestão Financeira da DN PSP, cujo 

tempo certamente demonstrará a sua eficácia. 

2.4.3 Núcleo de Apoio Geral [NAG] 

Com a restruturação dos serviços em 2020 foram extintos o Núcleo de Logística e o Núcleo 

de Sistemas de Informação e Comunicações, assumindo o Núcleo de Apoio Geral (NAG) as 

seguintes secções: 

• A Secção de Manutenção e Gestão de Instalações e Património (SMIP); 

• A Secção de Alimentação (SAL); 

• A Secção de Transportes (ST); 

• A Secção de Sistemas de Informação e Comunicações (SSIC);     

• A Secção de Segurança e Controlo de Acessos (SSCA); 

• A Secção de Armamento, Material Técnico-Policial e Fardamento (SAMT). 
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Ao NAG compete assegurar o normal funcionamento das atividades de carácter logístico e 

administrativo do ISCPSI, garantindo a eficiência dos serviços próprios e a prontidão dos 

recursos disponíveis, sendo um suporte logístico e indispensável à realização das atividades 

ditas nucleares que, no caso do Instituto, são as atividades de ensino, investigação e 

internacionalização. As atividades de apoio e suporte, como a manutenção, requalificação, 

transporte, armazenamento, entre outras, visam assegurar o bom funcionamento das 

restantes. 

Face à dificuldade inerente à gestão de certos procedimentos de natureza técnico-jurídica, 

revelou-se necessário direcionar a política formativa para a aquisição de conhecimentos 

específicos no âmbito da contratação pública, capacitação essa, necessária para uma 

resposta assertiva do NAG face aos desafios e tarefas a desempenhar. 

Por outro lado, não foram concretizadas algumas aquisições de bens e serviços, situação que 

teve reflexos, por exemplo, ao nível da não implementação do sistema de gás natural capaz 

de sustentar o aquecimento central das águas, numa solução custo-benefício mais benéfica 

quer no plano financeiro, quer ao nível do compromisso ambiental. 

Entre as diversas atividades executadas, há a destacar as seguintes: 

• Apoio logístico ao processo de seleção e recrutamento de cadetes-alunos. 

Ao nível da Secção de Manutenção e Gestão de Instalações e Património (SMIP): 

• Equipou-se com mobiliário duas salas de aulas, um gabinete do NRE e foram 

colocados três ecrãs internos a difundir para a comunidade escolar informação 

respeitante ao ISCPSI; 

• Assegurou-se o registo dos consumíveis diários (água, gasóleo, luz e gás); 

• Garantiu-se a distribuição de consumíveis para assegurar a higiene e limpeza das 

instalações do Instituto;  

• Foram promovidos diversos procedimentos de aquisição de material e de reparação 

de aparelhos e/ou máquinas avariadas. 

No âmbito do Plano de Contingência para o COVID-19 no ISCPSI14 a SMIP desenvolveu as 

seguintes atividades: 

 
14 No dia 10 de março de 2020 entra em vigor o Plano de Contingência para o COVID-19 no ISCPSI (Anexo à 
Diretiva n.º 02/GDIR/2020, ISCPSI, de 10 de março de 2020), de acordo com as diretivas da Direção Nacional da 
PSP e em alinhamento com as orientações da DGS. Este Plano tem como principais objetivos (1) implementar 
ações que permitam o acompanhamento da evolução da situação pandémica, (2) antecipar e gerir o impacto da 
COVID-19 na atividade do ISCPSI e (3) reduzir os riscos para a saúde dos funcionários, dos alunos e dos docentes, 
de modo a assegurar a continuidade das atividades essenciais. 
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• Elaborou regulamentos a definir normas para uso do ginásio e quartos onde se 

encontravam alunos em quarentena/isolamento; 

• Sinalizou a separação de espaços de circulação entre Alunos e Pessoal não docente, 

no âmbito da prevenção de contágios, criando corredores de circulação 

independentes; 

• Equipou um quarto de isolamento, para eventuais infetados; 

• Procedeu à aquisição e distribuição de material diverso (tapetes anti-Covid, 

máscaras, luvas, álcool-gel, etc.) para prevenção face à aludida Pandemia. 

Em 2020 foram ainda materializados diversos tipos de trabalhos de recuperação das 

normais condições funcionais de equipamentos e bens, como os que se destacam: 

• Reparação de paredes e tetos de gabinetes e quartos dos alunos; 

• Pintura de dois quartos destinados aos cadetes-alunos; 

• Serviços diversos de pichelaria e pintura; 

• Restauração de mobiliário de alguns quartos de alunos; 

• Reparação da canalização da água em quartos/balneários; 

• Reparação de diversas cadeiras. 

Desenvolveu-se ao nível da Secção de Alimentação (SAL): 

• Elaboração do Regulamento Interno de Funcionamento de Acesso às Messes e 

Bares;15 

• Incremento da supervisão quanto à apresentação dos géneros confecionados, no 

que concerne à qualidade, quantidade e temperatura, tendo-se implementado 

melhorias em relação ao ano transato; 

• Melhoria do funcionamento da Messe, em especial no que se refere à aquisição e 

consumo de produtos utilizados para confeção de refeições, manutenção da 

arrumação e limpeza das instalações e aprumo do pessoal; 

• Controlo dos gastos nas aquisições de géneros alimentícios; 

• Melhorias na organização das ementas a disponibilizar aos utentes da Messe, com 

refeições variadas, procurando-se dar resposta às necessidades comuns, em função 

da idade e religião, tendo por base as sugestões dos alunos e pessoal não docente do 

ISCPSI; 

• Apresentação da escrituração mensal dos serviços prestados nas Messes e Bares; 

 
15 Despacho n.º 15/GDIR/2020 (O.S. n.º 68 de 17 de junho de 2020, do ISCPSI) – Regulamento interno de 
Funcionamento de Acesso às Messes e Bares 
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• Implementação de horários desfasados para almoços nas três Messes, como medida 

preventiva da COVID-19. 

Ao nível da Secção de Transportes (ST): 

• Elaborou-se Despacho16 a definir a utilização interna dos automóveis ligeiros; 

• Renovou-se parte da frota automóvel com a aquisição de uma viatura 

descaracterizada; 

• Deu-se cumprimento à NEP UOLF/DL/01/01, de 18 de junho de 2015, no que 

concerne ao controlo diário, semanal e mensal da frota automóvel. 

Além das atividades elencadas, prestou-se todo o apoio logístico diário necessário à 

prossecução das atividades de ensino desenvolvidas pelo Instituto, quer ao nível do CMICP, 

como do CMCP, bem como no apoio a outras ações de formação, à realização de Seminários, 

Conferências, as quais sustentam a razão de existência deste estabelecimento de Ensino 

Superior de natureza policial. 

Com a extinção do Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicações, conforme referido, 

todas as suas funções ficaram adstritas à Secção de Sistemas de Informação e Comunicações 

(SSIC) do NAG.  

As atividades desenvolvidas, em 2020, ao nível dos Sistemas de Informação e Comunicações 

(SIC), centraram-se na manutenção e operacionalidade da rede e estrutura informática e na 

expansão e implementação de novas funcionalidades nessa mesma rede informática e 

aplicacional, procurando-se, com os recursos e meios disponíveis, responder e satisfazer as 

necessidades dos diferentes serviços. 

Em 2020, e face à falta de recursos humanos tecnicamente habilitados para o bom 

desempenho desta área, a prioridade, foi, efetivamente, assegurar, em termos de 

manutenção, o funcionamento das valências já implementadas nos anos anteriores. Ainda 

assim, promoveu-se: 

• A assistência técnica a todo o parque tecnológico (informático e audiovisuais) do 

Instituto; 

• A aquisição de trinta e cinco computadores (PCs), que vieram substituir alguns já 

obsoletos; 

• A gestão do material informático e de apoio à carga do ISCPSI; 

• O apoio técnico às plataformas de comunicação digital do Instituto; 

 
16 Despacho n.º 10/GDIR/2020 (O.S. n.º 50 de 2 de maio de 2020, do ISCPSI). 
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• A manutenção, reparação e substituição das infraestruturas informáticas, de 

comunicações, audiovisuais e elétricas; 

• O início do processo da mudança da rede wi-fi interna para a rede RCTS–Rede 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, da FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia da 

FCCN, prevendo-se que seja concluído no ano 2021; 

• No âmbito da adesão à Rede RCTS todo o sistema de wi-fi vai ser substituído, 

prevendo-se que seja concluído no ano 2021. 

A Secção de Segurança e Controlo de Acessos (SSCA): 

• Garante, em permanência, a segurança das instalações; 

• Assegura o controlo de acessos de pessoas e viaturas ao ISCPSI, de acordo com as 

normas internas. 

A Secção de Armamento, Material Técnico-Policial e Fardamento (SAMT); 

• Assegura a gestão e guarda de todo o armamento e material técnico policial à carga 

do ISCPSI; 

• Disponibiliza armamento e material técnico-policial para as sessões de formação e 

cerimónias dos alunos do ISCPSI;  

• Gere a carreira de tiro e presta apoio durante as sessões de formação de armamento 

e de tiro. 

2.5. Gabinete do Diretor [GDIR] 

O Gabinete do Diretor (GDIR), no âmbito das suas competências, durante o ano de 2020, 

executou diversas atividades de coadjuvação, assessoria e secretariado de apoio ao Diretor 

do Instituto, bem como desenvolveu um conjunto de atividades que permitiram assegurar 

as funções de relações públicas, de protocolo e de tradução. 

No domínio das relações públicas e protocolo planeou, providenciou e executou todas as 

diligências e tarefas necessárias ao cordial relacionamento inter e intrainstitucional e à 

supervisão inerente à realização de diversas cerimónias alusivas ao Instituto, com a 

dignidade que tais eventos exigem, tais como: 

• Cerimónia de Encerramento do Ano Académico; 

• Compromisso de Honra dos Aspirantes portugueses do 32º CFOP; 

• Cerimónia de Entrega dos Bastões de Comando aos Aspirantes do 32.º CFOP; 

• Cerimónia de Aceitação de Nomeação na categoria de Intendente; 

• Cerimónia de Aceitação de Nomeação na categoria de Subintendente; 
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• Comemoração do Aniversário do ISCPSI e Cerimónia de Imposição de Distintivos de 

Categoria aos alunos do CFOP; 

• Cerimónia de Aceitação da Nomeação na categoria de Chefe-coordenador; 

• Cerimónia de Aceitação da Nomeação na categoria de Chefe-principal; 

• Cerimónia de Aceitação da Nomeação na categoria de Agente-coordenador. 

Através da assessoria de tradução, o GDIR concretizou ainda as tarefas seguintes: 

• Tradução e revisão de manuais no âmbito dos Conselhos de Segurança no Combate 

ao Terrorismo (Crowded Places Guidance) nos mais variados cenários (em locais de 

grande afluência; Grandes Eventos; Estádios e Arenas, no sector da aviação, 

hotelaria, restauração, transportes, cultura, educação, comércio, saúde, locais de 

culto, locais de entretenimento noturno, centros comerciais) para posterior 

publicação e divulgação junto da DN PSP, EPP, ISCPSI e Comandos de Polícia; 

• Tradução e revisão de manuais no âmbito do Policiamento Orientado para a 

Resolução de Problemas (Problem-Oriented Guides for Police), tais como PoP on 

Crime and Disorder (Efeitos do Policiamento Orientado para os Problemas sobre o 

Crime e a Desordem),  Fatigue Effects and Countermeasures in 24/7 Security 

Operations (Efeitos da fadiga e contramedidas em operações de segurança 24 horas 

por dia, 7 dias por semana), para posterior publicação e divulgação junto da DN PSP, 

EPP, ISCPSI e Comandos de Polícia.  

Todas estas traduções de manuais foram feitas no âmbito do estágio em tradução 

realizado por alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), 

resultado do protocolo entre esta Faculdade e o ISCPSI. 

• Retroversão, para inglês e francês, do livro intitulado “Momentos, comemorativo 

dos 150 anos da PSP”, na sequência de solicitação do Gabinete de Imprensa e 

Relações Públicas (GIRP/DNPSP); 

• Retroversão, para inglês e francês, do “Painel Direitos e Deveres do Detido / 

Arguido” e de parte do artigo 61.º do CPP, na sequência de solicitação da Inspeção 

Nacional da PSP; 

• Retroversão, para inglês e francês, dos conteúdos da nova página institucional do 

ISCPSI; 

• Tradução e retroversão de documentos e artigos diversos do ICPOL; 

• Retroversão do Abstract da revista científica Politeia; 
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• Tradução e retroversão de apresentações (algumas pedidas pela DN PSP) sobre a 

PSP e o ISCPSI; 

• Continuação da elaboração de um glossário (projeto) com terminologia na área da 

segurança interna, policial e jurídica (Inglês-Português; Português-Inglês); 

• Retroversão, para inglês, do Abstract de diversas dissertações do Curso de Mestrado 

Integrado em Ciências Policiais (CMICP); 

• Tradução e retroversão de expediente interno (correspondência, protocolos, 

convites, curricula de oficiais); 

• Retroversão, para inglês, de certificados e diplomas de curso diversos.  

É ainda de salientar a supervisão de estagiários do Mestrado em tradução, no âmbito do 

protocolo entre o ISCPSI e a FLUL, participando a supervisora do estágio, como membro do 

júri das teses de Mestrado, na qualidade de vogal. 

2.6. Núcleo de Deontologia e Disciplina [NDD] 

A dimensão deontológica e ética e a disciplina inerente ao exercício de funções neste 

Instituto são, entre outros fatores, como a qualidade do desempenho, essenciais à boa 

organização e funcionamento do Instituto. 

Em 2019, e no domínio deontológico e disciplinar, o NDD registou as seguintes situações 

(Tabela 10). 

Tabela 10 | Processos de sanidade, disciplinar e administrativos - 2020 

Processos Abertos Concluídos Pendentes 

Sanidade 11 3 8 

Disciplinar 4 3 1 

Disciplinar Escolar 1 1 1 

Administrativo 0 0 1 

Inquérito 1 1 0 

Recompensas 0 0 0 

Fonte: Núcleo de Deontologia e Disciplina. 

2.7. Núcleo de Relações Exteriores [NRE] 

O NRE, além das atividades descritas em subcapítulo próprio relativo à internacionalização 

e cooperação internacional, planeou, em 2020, um conjunto de atividades de apoio e suporte 

ao processo de internacionalização do Instituto, em diferentes domínios, e que vão desde a 

preparação e receção de representações e entidades congéneres que visitam o Instituto até 
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ao assegurar o bom acolhimento dos formandos que frequentam os cursos aqui ministrados 

no âmbito da CEPOL, a implementar logo que acabem as restrições relativas à pandemia 

COVID-19.  

2.8. Núcleo de Avaliação e Qualidade [NAQ] 

O NAQ tem vindo, de forma gradual, a desenvolver e a implementar um conjunto de 

ferramentas e mecanismos que permitem dotar o ISCPSI, de forma abrangente e eficaz, de 

procedimentos e instrumentos de gestão que contribuem para a garantia da qualidade do 

desempenho do Instituto e, consequentemente, do seu ensino e da investigação científica 

produzida. 

No sentido de desenvolver e consolidar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), 

em 2020 prosseguiram-se as atividades e iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas 

desde 2016 e que vão ao encontro das exigências e dos requisitos previstos nos referenciais 

e critérios da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) para os SIGQ 

nas Instituições de Ensino Superior (IES). 

Tem-se vindo a adotar processos e procedimentos que contribuem para a promoção e 

garantia da qualidade do desempenho do Instituto e dos seus ciclos de estudo, bem como 

para o desenvolvimento de uma cultura de garantia da qualidade. 

O projeto da qualidade, em curso no Instituto, procura dar resposta tanto aos referenciais 

da A3ES para os SIGQ das IES, como ao SGQ da PSP. 

Em 2020, para além das atividades solicitadas pela Direção, de entre os projetos 

desenvolvidos e atividades realizadas, referem-se os seguintes: 

• Sistema de Gestão da Qualidade do ISCPSI (SGQ-ISCPSI) 

No âmbito da implementação do SGQ-ISCPSI - em conformidade com a estratégia da 

Qualidade delineada pela DNPSP para toda a sua estrutura/dispositivo territorial, 

“Qualidade nos Serviços da PSP” e na sequência dos subsequentes despachos ou 

NEP´s, e, as exigências da A3ES relativamente à garantia da qualidade do Ensino 

ministrado no Instituto, quer ao nível dos Ciclos de Estudo, quer do SIGQ, além da 

avaliação institucional – o Instituto deu continuidade aos dois processos de 

autoavaliação realizados: 

- Um, por referência ao projeto da qualidade para a PSP (SGQ-PSP), que assenta no 

Modelo de Gestão pela Qualidade Total desenvolvido para o setor público 

(metodologia CAF); 
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- O outro, tendo por base os referenciais e os critérios da A3ES para os SIGQ das 

IES. 

Tendo por base os Planos de Melhorias decorrentes dos dois processos de 

autoavaliação organizacional realizados no ISCPSI (SIGQ e CAF) toda a organização se 

empenhou na execução das ações de melhoria identificadas. Os planos de melhorias, 

aprovados no final de 2019, tiveram até ao final de 2020 uma execução de 55% das 

ações de melhoria consideradas prioritárias. 

Em maio de 2020: 

- Foi aprovada a nova versão da Política da Qualidade do ISCPSI; a sua revisão 

teve presente os referenciais da A3ES para os SIGQ, reforçando-se o seu 

alinhamento com o plano estratégico em vigor e com os 8 princípios de excelência 

instituídos no modelo de Gestão pela Qualidade Total – CAF; 

- O ISCPSI criou a Comissão de Avaliação e Qualidade17, a qual agrega 

representantes das partes interessadas relevantes, com o propósito de 

acompanhar e avaliar a implementação do SGQ-ISCPSI; em junho de 2020 foi 

publicado o despacho de nomeação dos respetivos membros18,, ficando criadas 

as condições para uma participação mais ativa dos stakeholders internos e 

externos nos processos de garantia da qualidade. 

No âmbito do projeto Abordagem por processos, iniciado em 2019, foram 

identificados os macroprocessos e mapeados 53% dos processos do Instituto (2 

processos de gestão, 6 operacionais e 1 de suporte). 

O objetivo de conceção e desenvolvimento de uma ferramenta específica para 

monitorização dos processos do Instituto não foi possível concretizar em 2020 por 

falta de recursos do ISCPSI na área informática, tendo passado para 2021. 

• Instrumentos de gestão 

- Elaboração do Relatório de Atividades do Instituto - 2019; 

- Monitorização semestral dos objetivos e indicadores operacionais do Instituto 

relativos a 2020; foi instituído o relatório de monitorização semestral – 

elaborado pelo NAQ com base nos contributos dos vários serviços – que avalia o 

estado de cumprimento dos objetivos operacionais; 

 
17 Despacho n.º 13/ISCPSI-GD/2020 (OS n.º 57 de 2020-05-2020) - Criação da Comissão de Avaliação e Qualidade 
18 Despacho n.º 14 /GDIR/2020 (OS n.º 63 de 2020-06-03) - Nomeação dos membros da Comissão de Avaliação e 
Qualidade 
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- Monitorização da execução do Plano Estratégico ISCPSI 2017-2020; 

- Colaboração na elaboração do Plano Estratégico ISCPSI 2021-2022; 

- Início da elaboração do Plano de Atividades do Instituto 2021. 

• Inquéritos de avaliação pedagógica 

No âmbito do processo de implementação e desenvolvimento do SIGQ, continuaram-

se a aplicar os inquéritos de avaliação pedagógica, bem como a elaborar os respetivos 

Relatórios. 

- Promoção da avaliação quantitativa e qualitativa do CMICP e do CMCP, tendo por 

referência um conjunto de parâmetros e indicadores e recorrendo aos seguintes 

instrumentos de avaliação: 

o Aplicação de inquéritos por questionário aos Cadetes-alunos, Aspirantes e 

Docentes do CMICP; 

o Aplicação de inquéritos por questionário aos Mestrandos e Docentes do 

CMCP. 

- Promoção da avaliação quantitativa e qualitativa do 5.º CDEP – Aplicação de 

inquéritos por questionário aos oficiais do CDEP para aferir os parâmetros de 

qualidade do ensino ministrado. 

• Comunicação 

- Para além da habitual divulgação de documentos e notícias sobre o SGQ-ISCPSI 

na intranet, na página oficial e nos ecrãs internos do Instituto, no dia 12 de 

novembro de 2020 celebrámos pela primeira vez no ISCPSI o Dia Mundial da 

Qualidade, com publicações nas redes sociais e na rede de monitores internos, 

relativas à estratégia de melhoria contínua em curso e à nova Política da 

Qualidade adotada. 

• Comissão Setorial para a Educação e Formação (CS/11) 

Enquanto membro da Comissão Setorial para a Educação e Formação do Sistema 

Português da Qualidade, o Instituto, representado pelo NAQ, esteve presente nas 

reuniões mensais, nas quais participam membros representantes de diversas 

entidades, nomeadamente, associações, escolas, e outros organismos e instituições do 

setor da Educação e Formação. 

Em 2020, a temática centrou-se na abordagem da Sustentabilidade, tendo sido 

elaborado o Ebook Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas práticas das 
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Instituições de Ensino e Formação, com base nos contributos de várias instituições 

presentes na CS. 

No final de um ano marcado por uma enorme instabilidade e ampla troca de ideias 

sobre a realidade do ensino e a vida das instituições, a habitual conferência anual 

realizou-se em moldes diferentes devido à pandemia, concretizando-se através de 3 

webinars, centrados no Ensino a Distância na Educação e Formação: 

- Transformação Digital na Educação; 

- EaD: Uma abordagem pedagógica; 

- Interface das Tecnologias e das Pessoas em situação de aprendizagem. 
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3. Resultados dos objetivos e indicadores operacionais delineados 
para o Instituto - 2020 

Os objetivos e os indicadores operacionais do Instituto delineados para 2020 decorrem dos 

objetivos estratégicos (identificados na figura 4) e estão em consonância com as opções 

estratégicas do Instituto para o quadriénio 2017-2020 que consagram seis eixos 

fundamentais: (i) promover a qualidade no ensino, (ii) consolidar a investigação científica, 

(iii) reforçar a internacionalização, (iv) desenvolver a gestão da qualidade, (v) otimizar a 

gestão de recursos e os processos produtivos e (vi) fortalecer o compromisso de 

responsabilidade social (Figuras 3 e 4 e Tabelas 1 e 11). 

Os objetivos, indicadores e metas traçados no PA ISCPSI 2020 e monitorizados ao longo do 

ano, encontram-se descritos na tabela 11, sendo os resultados alcançados medidos através 

das taxas de execução dos indicadores e dos objetivos e do grau de cumprimento dos 

objetivos. 

Num universo de 39 objetivos e 45 indicadores, foram superados 17 indicadores, cumpridos 

19 e não cumpridos 9, ou seja, as metas traçadas para 38% (17, em 45) dos indicadores 

foram superadas, para 42% (19, em 45) dos indicadores foram alcançadas e para 

20% (9, em 45) dos indicadores não foram alcançadas. 

Tendo por base a taxa de execução dos indicadores e a respetiva concretização no grau de 

cumprimento dos objetivos, observa-se que foram superados 36% (14, em 39) dos 

objetivos, atingidos 41% (16, em 39), sendo de 23% o valor dos não atingidos. 

Assim, constata-se que a taxa de execução do Plano de Atividades ISCPSI 2020 (objetivos 

executados/planeados*100) foi de 77%, isto é, dos 39 objetivos operacionais previstos, 

30 foram superados ou atingidos e 9 não foram cumpridos ou só parcialmente 

executados. 

Na tabela seguinte podem-se observar as taxas de execução dos indicadores e o grau de 

cumprimento dos objetivos estabelecidos para o ISCPSI para o ano 2020 (Tabela 11 – 

Alinhamento dos objetivos, indicadores e metas com os eixos estratégicos do ISCPSI e taxas 

de execução – 2020). 

 



Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna | ISCPSI 

Relatório de Atividades 2020 |  62 de 80 

 

Tabela 11 | Alinhamento dos objetivos, indicadores e metas com os eixos estratégicos do ISCPSI e taxas de execução – 2020 
 

     Objetivos operacionais 
Articulação com os 
eixos estratégicos 

2017-2020 
   Indicadores operacionais     Taxas de execução 

Nº Descrição 
EE 
1 

EE 
2 

EE 
3 

EE 
4 

EE 
5 

EE 
6 

Nº Descrição 
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1 

Preparar a acreditação dos 
ciclos de estudos em ciências 
policiais (separar CMICP em 2 
CE) 

            1 
Apresentação de proposta 

interna dos ciclos de estudos em 
ciências policiais 

31/12/2020 21/07/2020 110% 110% Direção DE  

2 Ministrar o CMCP (NI)             2 Nº de CMCP (NI) 1 1 100% 100% Direção DE  

3 
Ministrar o CMICP 

(formação inicial) 
            3 

Nº de CMICP/CFOP - ano 
letivo 2019/2020 

1 1 100% 100% Direção DE  

4 
Ministrar Cursos de 

promoção (CDEP; CCDP…) 
            4 

Nº de Cursos de promoção (4º 
CCDP e 5º CDEP) 

2 1 50% 50% Direção DE  

5 
Disponibilizar cursos de 

especialização ou de 
aperfeiçoamento  

            5 
Nº de ações de formação 

disponibilizadas para oficiais e 
técnicos superiores da PSP 

4 0 0% 0% Direção DE  

6 
Adquirir e instalar novos 

equipamentos informáticos 
            6 

Nº de equipamentos 
informáticos instalados 

36 36 100% 100% Direção DN  

7 
Potenciar a utilização da 

plataforma e-learning 

            7 
Nº de docentes 

utilizadores/Nº de docentes do 
Instituto*100 

90% 100% 111% 

111% 

Direção DE  

            8 
Nº de estudantes 

utilizadores/Nº de estudantes 
do Instituto*100 

90% 100% 111% Direção DE  
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8 

Monitorizar os Cursos, 
recorrendo a parâmetros de 
avaliação pedagógica que 
permitam medir e garantir a 
qualidade do ensino superior 
policial 

            9 

Nº de inquéritos de avaliação 
pedagógica aplicados aos 
estudantes do CMICP e do CMCP 
(NI) para aferir os parâmetros 
de qualidade do ensino 
ministrado 

13 13 100% 

142% 

Direção NAQ  

            10 

Nº de inquéritos de avaliação 
pedagógica aplicados aos 
oficiais do CCDP e CDEP para 
aferir os parâmetros de 
qualidade do ensino ministrado 

2 2 100% Direção NAQ  

            11 

Nº de inquéritos aplicados ao 
corpo docente do ISCPSI para 
aferir os índices de qualidade do 
ensino 

2 2 100% Direção NAQ  

            12 
Nº de reuniões do Conselho 

Científico e Conselho 
Pedagógico [CMICP e CMCP] 

3 8 267% Direção DE  

9 

Implementar ações de 
melhoria decorrentes do 
processo de avaliação 
pedagógica 

            13 

Nº de ações de melhoria a 
implementar/Nº de ações de 
melhoria identificadas como 
prioritárias no relatório de cada 
curso*100 

5% 5% 100% 100% Direção DE  

10 
Rever o conteúdo da oferta 

formativa 
            14 

Nº de revisões da oferta 
formativa (pertinência, ou não, 
de alteração dos conteúdos dos 

1, por UC 1, por UC 100% 100% Direção DE  
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Cursos e respetivos planos de 
estudo) 

11 
Aumentar o acervo 

bibliográfico 
            15 

% de aumento do acervo 
bibliográfico (por referência a 
2016) 

5% 5% 100% 100% Direção ICPOL  

12 
Aumentar o nº de acessos a 

repositórios online 
            16 

Nº de ações de divulgação e 
incentivo para acesso a 
repositórios online 

2 4 200% 200% Direção DE  

13 
Aumentar o nº de 

propostas de projetos de 
investigação 

            17 
Nº de propostas de projetos 

de investigação 
2 2 100% 100% Direção ICPOL  

14 
Aumentar o nº de 

submissões de artigos em 
revistas científicas 

            18 
Nº de submissões de artigos 

em revistas científicas 
15 58 387% 387% Direção ICPOL  

15 
Promover a investigação 

com entidades externas 
nacionais e internacionais 

            19 
Nº de ligações estabelecidas 

com redes de investigação 
(NetWorks) 

1 2 200% 200% Direção ICPOL  

16 

Aumentar a produção e 
divulgação científica, 
fomentando o conhecimento 
em matéria de ciências 
policiais e segurança interna a 
nível nacional e internacional 

            20 
Nº de propostas de 

financiamento de projetos de 
investigação 

1 7 700% 

550% 

Direção ICPOL  

            21 
Nº de publicações/obras 

científicas promovidas e 
publicadas  

1 4 400% Direção ICPOL  
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17 

Colocar o Instituto como 
parceiro de referência no 
domínio da investigação 
científica aplicada às Ciências 
Policiais 

            22 

Nº de eventos anuais de 
divulgação e debate da 
investigação científica 
produzida pelo Instituto 

1 4 400% 

300% 

Direção ICPOL  

            23 

Nº de seminários nacionais e 
internacionais organizados no 
domínio das Ciências Policiais e 
Segurança Interna 

2 4 200% Direção ICPOL  

18 

Rever a estrutura 
normativa do ICPOL na 
sequência da certificação pela 
FCT 

            24 
Apresentação de proposta 

para estatuto do ICPOL 
30/06/2020 24/06/2020 110% 110% Direção ICPOL  

19 

Apresentar candidaturas à 
organização de cursos, 
seminários e conferências 
CEPOL 

            25 

Nº candidaturas apresentadas 
à organização de cursos, 
seminários e conferências 
CEPOL 

2 4 200% 200% Direção NRE  

20 

Incrementar as iniciativas 
de natureza internacional nos 
contextos da investigação 
académica e científica, da 
doutrina e da formação 
policial 

            26 

Nº de iniciativas de natureza 
internacional nos contextos da 
investigação académica e 
científica, da doutrina e da 
formação policial 

1 1 100% 100% Direção 
ICPOL 

DE 
 

21 
Reforçar a participação em 

redes internacionais 
            27 

% de participações em redes 
internacionais (CEPOL, AEPC, 
IBERPOL…) 

70% 100% 143% 143% Direção NRE  

22 
Implementar a abordagem 

por processos 
            28 

% de processos do Instituto 
mapeados 

50% 53% 106% 106% Direção NAQ  
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23 
Desenvolver uma 

ferramenta de monitorização 
dos processos do Instituto 

            29 
% de implementação da 

ferramenta de monitorização   
100% 20% 20% 20% Direção 

NAG e 
NAQ 

 

24 
Implementar ações de 

melhoria 
            30 

Nº de ações de melhoria 
implementadas/Nº de ações de 
melhoria prioritárias 
identificadas nos planos de 
melhorias*100 

30% 60% 200% 200% Direção 
NAQ e 

Serviços 
 

25 
Monitorizar a execução do 

plano estratégico 2017 -2020 
            31 Nº de monitorizações anuais 2 2 100% 100% Direção NAQ  

26 

Potenciar a qualidade do 
desempenho do pessoal 
docente e não docente, 
através da formação 

            32 
Nº de ações de formação para 

pessoal docente e não docente 
2 2 100% 100% Direção DE  

27 
Realizar reuniões 

periódicas entre a Direção do 
Instituto e o efetivo 

            33 
Nº de reuniões entre a 

Direção do ISCPSI e o efetivo 
2 4 200% 200% Direção Direção  

28 Rever o sítio na internet             34 Revisão do sítio na internet 31/12/2020 31/12/2020 100% 100% Direção 
Gab. 
Dir. 

 

29 
Intensificar a divulgação da 

oferta formativa 
            35 

Nº de cursos com informação 
(objetivos, estrutura curricular, 
etc) disponível na página 
Web/Nº de cursos 
ministrados*100 

100% 100% 100% 100% Direção DE  

30 
Promover a imagem 

institucional do Instituto 
            36 

Nº de participações no 
INTER-EMPES 

1 0 0% 0% Direção CAL  
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31 
Implementar a plataforma 

de Gestão Académica 
            37 

Implementação da Plataforma 
de Gestão Académica 

31/12/2020 0 0% 0% Direção DE  

32 
Promover o acervo da 

Biblioteca a acervo online 
            38 

Implementação da Plataforma 
da BiblioNet 

31/12/2020   50% 50% Direção ICPOL  

33 
Auditar, internamente, os 

contratos 
            39 

Nº de auditorias financeiras 
internas 

1 1 100% 100% Direção NGF  

34 
Aferir o grau de execução 

orçamental do ISCPSI 
            40 

Nº de auditorias internas 
relativas à execução orçamental  

4 4 100% 100% Direção NGF  

35 Desenvolver projetos de RS             41 Nº de projetos a desenvolver 10 3 30% 30% Direção CAL  

36 
Envolver os estudantes em 

iniciativas e projetos de RS 
            42 

Nº de estudantes envolvidos 
em iniciativas e projetos de 
RS/Nº de estudantes inscritos 
no CFOP*100 

100% 100% 100% 100% Direção CAL  

37 
Melhorar a eficiência 

energética do ISCPSI 
            43 

Apresentação de estudo para 
melhorar a eficiência energética 
do ISCPSI 

31/12/2020 31/01/2020 100% 100% Direção NAG  

38 
Reduzir a pegada ecológica 

- reduzir os custos com os 
recursos energéticos 

            44 

Nº de ações de sensibilização 
para reduzir a pegada ecológica 
(mensagens na rede de 
informação interna) 

1 0 0% 0% Direção NAG  

39 
Promover eventos que 

fomentem a inclusão e a 
igualdade 

            45 
Nº de eventos promovidos 

(Festa de Natal; Festa das 
Comunidades;…) 

2 1 50% 50% Direção CAL  
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Notas: 

Ind. 4 – Em 2020 apenas se realizou a 5.ª edição do CDEP, não tendo sido possível realizar a 4.ª do CCDP, conforme previsto, devido à pandemia de COVID-19. 

Ind. 5 – As ações de formação previstas para oficiais e técnicos superiores da PSP não se realizaram devido ao contexto pandémico vivido em 2020. 

Ind. 29 - Foram definidos os requisitos e termos de referência para o desenvolvimento da ferramenta de monitorização, no entanto não foi possível o seu 

desenvolvimento por falta de capacidade/recursos da área de informática. 

Ind. 36 - A ação INTER-EMPES não foi realizada devido à pandemia.  

Ind. 37 – O processo da Plataforma de Gestão Académica PRAXIS está em curso na DNPSP; não está em operação.  

Ind. 38 - A Plataforma da BiblioNet foi parcialmente implementada nos postos de consulta informática do CDI/ICPOL e Biblioteca da PSP, estando o seu livre acesso em 

linha condicionado apenas pelo esperado desenvolvimento do software, a cargo do Ministério da Administração Interna, o qual deverá assegurar as condições de 

segurança informática necessárias. 

Ind. 41 – Dos 10 projetos de responsabilidade social previstos para 2020 só foi possível realizar 3 devido à pandemia de COVID-19: Festa de Natal; Ação "Desperdício 

zero"; Parceria com EPAL. 

Ind. 44 - Este objetivo não foi cumprido devido à situação epidemiológica em 2020; no entanto, fica resolvido em 2021-02-22. 

Ind. 45 – Dos 2 eventos no âmbito da promoção da inclusão e igualdade que estavam previstos para 2020 só foi possível realizar 1 devido à pandemia de COVID-19. 

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 
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A não concretização de 23% dos objetivos (9 em 39) deve-se maioritariamente aos 

constrangimentos causados pela pandemia de COVID-19, como se pode verificar nas notas 

à Tab. 11, que fundamentam os desvios negativos verificados; as restantes situações devem-

se a constrangimentos de recursos humanos, tecnológicos e informáticos que 

impossibilitaram a plena operacionalização das ferramentas informáticas em 

desenvolvimento. Apesar de tudo a taxa de execução foi superior à registada em 2019, ano 

em que não foi possível concretizar 31% dos objetivos operacionais. 

Gráfico 4 | Execução dos objetivos e indicadores do ISCPSI – 2020 (%) 

 

 

Fonte: Núcleo de Avaliação e Qualidade do ISCPSI. 

 

Observa-se que 77% (30, em 39) dos objetivos e metas traçadas para 2020 não só foram 

alcançados como superados. 

As taxas de execução alcançadas (Tabela 11 e Gráfico 4), bem como os resultados das 

atividades desenvolvidas ao longo de 2020, previstas e não previstas, refletem e revelam 

uma intensa dedicação e proatividade de todos os colaboradores que laboram neste 

Instituto. Só assim foi possível minimizar alguns constrangimentos inerentes, por um lado, 

à gestão de recursos humanos (défice acentuado de recursos humanos, quer em termos 

quantitativos, quer em termos de qualificações, face à importância e responsabilidade das 

tarefas a desempenhar neste Instituto) e, por outro, decorrentes da situação de pandemia 

vivida durante grande parte do ano de 2020. 
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4. Recursos 

4.1. Recursos Humanos 

Em 2020, houve um esforço na manutenção do quadro orgânico face ao ano anterior e 

aguarda-se novo procedimento de abertura de convite de colocação por mobilidade interna, 

para reforço do efetivo em 2021, face à previsão de saídas por limite de idade para passagem 

à situação de pré-aposentação. 

• Quadro de efetivos - Pessoal não docente 

A composição e distribuição do pessoal não docente - pessoal com funções policiais e não 

policiais – afeto às atividades desenvolvidas pelos serviços do Instituto, encontra-se 

descrita na tabela 14. 

Tabela 12 | Número de funcionários não docentes, por categoria e serviço - 2020 
 

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos do ISCPSI. 

Notas: Recursos Humanos efetivos a 31-12-2020. 
 
 
 
 
 

  

Serviço

Categoria GD NDD NRE NAQ NRH NGF NAG

Superintendente-chefe 0

Superintendente 2 1 3

Intendente 1 1 1 1 1 5

Subintendente 1 1 2

Comissário 1 2 1 2 1 1 1 9

Subcomissário 0

Chefe coordenador 1 1 1 3

Chefe principal 1 1 1 3

Chefe 1 1 1 2 5

Agente coordenador 2 2

Agente principal 8 2 1 2 1 7 2 37 60

Agente 1 1

Subtotal 2 3 13 5 5 2 4 1 1 10 4 43 93

Técnico superior 2 1 1 1 1 1 7

Assistente técnico 1 1

Assistente operacional 7 7

Técnico informática 1 1

Subtotal 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 7 16

Total 2 5 14 6 6 2 4 2 1 12 5 50 109

Direção
DE CI CAL

Núcleos de Apoio 

ao Diretor D S A

Direção dos Serviços 

de Administração Total
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Gráfico 5 | Representatividade das carreiras profissionais no universo dos recursos 
humanos do ISCPSI – 2020 (%) 

 

 

 
 
Fonte: Núcleo de Recursos Humanos. 

 

Como se pode observar no gráfico anterior, cerca de 58% (63, em 109) do efetivo do 

Instituto integra a carreira de Agente; cerca de 17% a carreira de Oficial e 10% a carreira 

de Chefe; os Técnicos Superiores representam 6,4% do efetivo, assim como os Assistentes 

Operacionais – as restantes carreiras representam valores percentuais inferiores a 1%. 

Entre 2015 e 2020, o efetivo do Instituto decresceu 14% (de 127, em 2015, para 109, em 

2020). Este decréscimo deve-se, essencialmente, às situações de pré-aposentação na classe 

de Agentes. 

A idade média do pessoal não docente era, em 31 de dezembro de 2020, de 50 anos. 

Verifica-se também a necessidade de recrutar pessoal técnico qualificado para áreas 

específicas, como é, por exemplo, a área de informática e de avaliação e qualidade. 

Finalmente registe-se o facto de, durante o ano letivo 2019/2020, a taxa de enquadramento 

dos alunos apresentar a relação de 1 oficial instrutor para cada 40 Cadetes-alunos do CFOP, 

reflexo da manutenção do número de oficiais do CAL, que nos últimos anos viu reforçada a 

sua capacidade pedagógica com reflexos na formação altitudinal dos alunos, quiçá um dos 

eixos mais importantes da formação ministrada. 
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• Pessoal docente 

Em 2020, o pessoal docente afeto aos dois ciclos de estudo ministrados no Instituto 

encontrava-se distribuído em conformidade com a tabela seguinte: 

Tabela 13 | Número de docentes, por categoria e ciclo de estudos - 2020-21 

 

A tabela anterior não inclui os docentes afetos à Área de Formação Policial (AFP). 

O corpo docente do ISCPSI é composto por 43 docentes, incluindo os do CMICP, CMCP e AFP, 

sendo a respetiva gestão efetuada de acordo com as necessidades dos Ciclos de Estudos (CE) 

ministrados. 

No ano letivo 2020-21, 68% do corpo docente do CMICP apresenta o grau de Doutor, 24% 

de Mestre e 8% de Licenciado; o corpo docente policial representa 59% e o civil os restantes 

41%. 

4.2. Recursos Financeiros 

O ano de 2020 ficou marcado pelo reforço das cativações orçamentais decretadas pelo 

Governo, representando um instrumento fundamental para a concretização das metas 

previstas para o saldo orçamental, colocando novos desafios e dificuldades à gestão dos 

serviços públicos e, por conseguinte, ao próprio Instituto. 

Na prática uma cativação corresponde a uma retenção de parte dos montantes 

orçamentados no lado da despesa dos organismos que ficou na alçada do Ministério das 

Finanças, traduzindo-se numa redução da dotação disponível, cujo principal impacto 

refletiu-se ao nível das aquisições de bens e serviços, condicionando e acrescentando 

Corpo Docente, por 

Curso

CMICP
Prof. 

Catedrático
Prof. Associado Prof. Auxiliar Assistente VA ETI % ETI

Policial 0 0 8 9 17 10,1 64%

Civil 3 0 8 1 12 5,7 36%

Total Docentes 3 0 16 10 29 15,8 100%

CMCP
Prof. 

Catedrático
Prof. Associado Prof. Auxiliar Assistente VA ETI % ETI

Policial 0 0 7 4 11 8 83%

Civil 1 0 2 0 3 1,65 17%

Total Docentes 1 0 9 4 14 9,65 100%

Categoria Valores
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pressões ao nível do próprio funcionamento, agravada inevitavelmente pela pandemia de 

COVID-19. 

Consequentemente, enfatizou-se a priorização das despesas com as aquisições de bens e 

serviços, sem obstar ao cumprimento dos compromissos nucleares, numa ótica de 

sustentabilidade gestionária em parceria com o Departamento de Gestão Financeira da 

Direção Nacional da PSP. 

Inicialmente, o Orçamento de Estado para 2020, inscreveu na subdivisão orçamental “02-

ISCSPI” um total de 7.502.656€, conforme a desagregação na tabela seguinte: 

Tabela 14 | Orçamento de Estado 2020 – ISCPSI 

Descrição Dotações Iniciais Dotações Corrigidas Diferença 

Pessoal 6.216.301€ 6.922.548€ +706.247€ 

Bens 530.000€ 50.567€ -479.433€ 

Serviços 755.355€ 196.069€ -559.286€ 

Outras 1.000€ 1.000€  

Total 7.502.656€ 7.170.184€ -332.472€ 

 

Globalmente e observando-se o reajustamento das dotações orçamentais inicialmente 

atribuídas face às cativações aplicadas, ocorreu uma redução de 332.472€. 

A destacar a perda de liquidez motivada pela redução substancial das dotações disponíveis 

para aquisição de bens e serviços, traduzida cumulativamente em 1.038.719€ que serviu, 

grosso modo, para compensar o reforço da verba destinada ao pagamento das despesas com 

pessoal em 706.247€. 

Já ao nível da despesa total paga através ao centro de custo do “02-ISCPSI”, a mesma 

totalizou 6.948.589€, contudo, importa considerar o facto de a PSP ter a particularidade de 

inscrever três subdivisões orçamentais (“01-PSP Atividades”; “02-ISCPSI”; e “03-EPP”), 

assistindo ao Departamento de Gestão Financeira, no âmbito das suas atribuições, uma 

gestão flexível do orçamento atribuído em sede do Orçamento de Estado anual, de acordo 

com as necessidades reais da sua execução, redundando na afetação de despesas do 

Instituto, por exemplo, no centro de custo “01-PSP Atividades”. 

Relativamente à receita própria arrecadada em 2020, a mesma totalizou 184.273€, 

representando um acréscimo de 12.360€, comparativamente ao período homólogo, 
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espelhando um resultado positivo que inverteu a tendência decrescente anteriormente 

registada. 

5. Avaliação externa 

O Instituto, em 2015, iniciou o processo de avaliação e acreditação dos ciclos de estudos 

que tem em funcionamento. Nesse sentido, e na sequência da submissão à Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), dos respetivos guiões de autoavaliação, 

referentes a cada um dos dois ciclos de estudos - CMICP e CMCP, bem como a avaliação 

institucional, a A3ES notificou o ISCPSI das decisões do Conselho de Administração. 

• Acreditação dos ciclos de estudo 

O ISCPSI, no âmbito da sua oferta educativa, submeteu dois ciclos de estudo - 

Desdobramento do ciclo de estudos do CMICP em dois cursos autónomos, um de 1º ciclo e 

um de 2º ciclo, dentro dos prazos fixados pelo Decreto-Lei n.º 74/2007, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto. Processos n.º NCE/20/2000041 

Licenciatura em Ciências Policiais e o n.º NCE/20/2000042 Mestrado em Segurança 

Pública. 

• Acreditação Institucional 

No quadro do processo de avaliação institucional n.º AINST/16/00036, o ISCPSI foi 

notificado da intenção de decisão do Conselho de Administração da A3ES, na qual foi 

decidido a acreditação com condições (em discordância desfavorável com a Comissão de 

Avaliação Externa) por um período de um ano. “O Conselho de Administração tem a 

intenção de acreditar a Instituição, com condições, por 1 ano, em concordância com a 

recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa, mas com condições 

adicionais e ajustes nos prazos de cumprimento”. As condições fixadas foram as seguintes: 

Condições a cumprir de imediato: 

- Repensar o projeto educativo da Instituição, de modo a torná-lo mais consentâneo 

com as exigências próprias de uma Instituição que se pretende inserida no Ensino 

Universitário, tal como o mesmo é definido na Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro 

(RJIES). Nesse sentido poderá ser necessário o Instituto dotar-se de um diploma 

de adaptação do RJIES ao regime especial do ensino policial (artigo 179.º do RJIES), 

a exemplo das Instituições Superiores Militares, que permita que formações 

profissionalmente orientadas possam ter cabimento no conceito de 

estabelecimento universitário. Para este efeito, foi elaborada uma proposta de Lei 

de Ensino Superior Policial e uma proposta legislativa para o Estatuto do ISCPSI; 
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- Implementar o Sistema Interno de Garantia de Qualidade - deu-se continuidade às 

atividades e iniciativas enunciadas no Plano Estratégico do ISCPSI (2017-2020) e 

que vão ao encontro das exigências e dos requisitos previstos nos referenciais e 

critérios da A3ES para os Sistemas Internos de Garantia de Qualidade (SIGQ) nas 

Instituições de Ensino Superior;  

- Demonstrar a efetiva implementação da avaliação do corpo docente – Foram 

apresentados um regulamento do serviço docente e um regulamento de avaliação 

do serviço docente; 

- Publicitar online os relatórios de autoavaliação e os relatórios de avaliação externa 

relativos aos processos de acreditação – Estes documentos estão disponíveis no 

sítio institucional do ISCSPI. 

Condições a cumprir no prazo de 1 ano: 

- Demonstrar a efetiva implementação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade, 

na sua totalidade. 

Condições a cumprir no prazo de 3 anos: 

- Apresentar os resultados da reestruturação do projeto educativo da Instituição, 

indicada na condição n.º 1; 

- Apresentar os resultados do efetivo cumprimento das condições descritas na 

Fundamentação; 

- Reforçar o corpo docente, a cooperação e a investigação, de acordo com o indicado 

na Fundamentação. 

Considerando os progressos registados no cumprimento das condições a um ano, e face às 

condições fixadas para cumprimento em três anos, o Conselho de Administração da A3ES, 

em reunião de 18 de junho de 2019, prorrogou a acreditação condicional de ambos os ciclos 

de estudos (CMICP e CMCP) pelo período de dois anos, contados a partir da data do termo 

da acreditação condicional por um ano.  

Em 29 de maio de 2020 foi enviado o Relatório de follow-up no âmbito da acreditação 

institucional para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior A3ES, que  após 

confirmar que se encontravam cumpridas, no essencial, as condições imediatas e as 

condições da acreditação condicional a um ano, e face às condições a cumprir em três anos, 

o seu Conselho de Administração,  reunido em 23 de junho de 2020, proferiu a decisão de 

prorrogar a acreditação condicional do ISCPSI pelo período de dois anos, contados a partir 

da data do termo da acreditação condicional por um ano. 
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• Certificação do ICPOL 

Em 2018 foram desenvolvidas todas as formalidades tendentes à avaliação e certificação 

do ICPOL pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), como unidade de Investigação 

e Desenvolvimento (I&D), culminando na visita de um painel internacional em 23 de 

outubro de 2018. Em 2019 foi comunicado ao ISCPSI o resultado da avaliação da unidade 

de I&D do ICPOL, tendo esta obtido, junto da FTC, a classificação de Muito Bom. 

O resultado da avaliação, feita por um conceituado painel internacional e multidisciplinar 

da agência pública nacional para a ciência, tecnologia e inovação, abriu caminho para o 

acesso do Centro de Investigação do ISCPSI a uma fonte de financiamento plurianual com 

vista a potenciar a proliferação de novos horizontes de I&D, alinhados com os interesses 

estratégicos da PSP e centrados nos pilares das Ciências Policiais e da Segurança Interna. 
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IV.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2020, e à semelhança dos anos anteriores, o Instituto pautou a sua atividade de ensino, 

bem como de investigação científica, por referência a padrões de qualidade de ensino 

superior policial que ministra, numa permanente busca de melhoria contínua dos seus 

serviços que, direta ou indiretamente, contribuem para a qualidade do desempenho do 

Instituto e, por consequência, para a qualidade do próprio ensino. 

As atividades de ensino, investigação científica e internacionalização e as atividades de 

apoio e suporte ao ensino, à investigação científica e à internacionalização, previstas e não 

previstas, foram, senão todas, pelo menos as mais prementes, desenvolvidas de acordo com 

um prévio planeamento anual inerente ao ciclo de gestão do Instituto para 2020. 

Os objetivos, os indicadores e as metas delineadas para 2020 - decorrentes do PA ISCPSI 

2020 e do PE ISCPSI 2017-2020 - apresentam, em termos globais, valores positivos, sendo 

a taxa de execução do PA ISCPSI 2020 de 77%, isto é, dos 39 objetivos operacionais 

previstos, 30 foram alcançados ou superados, o que demostra, apesar dos constrangimentos 

existentes, o bom desempenho alcançado, sendo certo que se desenvolveram várias 

atividades que ultrapassaram o âmbito dos objetivos traçados, mas fundamentais para que 

o Instituto cumpra a sua missão. 

No entanto, e apesar do seu bom desempenho, decorrente do profissionalismo e dedicação 

que os seus colaboradores colocaram no exercício das suas funções, constrangimentos e 

condicionalismos de diversa ordem não permitiram concretizar 23% (9, em 39) dos 

objetivos delineados. Fatores, internos e externos ao Instituto, de diversa natureza e 

amplitude justificam os incumprimentos registados. Constrangimentos ao nível dos 

recursos humanos, tecnológicos, informáticos e logístico-financeiros constituíram-se como 

os principais fatores endógenos que dificultaram e, em alguns casos, inviabilizaram a 

prossecução de determinados objetivos. O contexto pandémico vivido em 2020 foi o 

principal fator exógeno que condicionou o cumprimento de alguns objetivos, ou que levou 

mesmo ao seu incumprimento. 

Assim, a administração e gestão de médio-longo prazo, a realizar por este estabelecimento 

de ensino, deverá ter em atenção estes fatores, mormente os endógenos, dada a natureza e 

responsabilidade das tarefas desempenhadas neste estabelecimento de ensino superior.  

O Instituto, enquanto estabelecimento de ensino superior universitário, com 

especificidades próprias, inerentes à sua missão, tem exigido uma constante reflexão 

sobre a sua verdadeira dimensão e papel (o que se pretende) no universo dos 
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estabelecimentos de ensino superior em Portugal, ou mesmo entre os estabelecimentos de 

ensino superior policial na Europa. 

Se, por um lado, é relevante a dinamização decorrente da atividade desenvolvida pelo 

Centro de Investigação, “motor” que tem permitido ao Instituto organizar e participar em 

múltiplos eventos, como conferências e seminários, entre outros, contribuindo, deste modo, 

não só para a produção de conhecimento em áreas específicas do saber, como, por inerência, 

para o aumento do prestígio deste Instituto, junto de outras entidades similares e de 

especialistas e investigadores científicos, por outro lado, e não menos importante, para a 

construção de ambientes de ensino-aprendizagem produtivos, e, para a consolidação dos 

valores institucionais, foram, indubitavelmente, relevantes as atividades desenvolvidas pela 

Direção de Ensino e pelo Corpo de Alunos, e que se encontram espelhadas, de forma 

transversal, em alguns dos indicadores dos diferentes objetivos previstos. 

Não menos relevante é também a atividade que tem vindo a ser realizada ao nível das 

Relações Exteriores e de Cooperação Internacional, que têm potenciado o processo de 

internacionalização do Instituto. 

Efetivamente, o ensino, a investigação científica e a internacionalização constituem os 

referenciais norteadores da atividade desenvolvida por este Instituto. 

Por outro lado, a implementação de metodologias de autoavaliação, da abordagem por 

processos e a adoção de mecanismos e instrumentos que promovem e garantem a 

qualidade, integrados num SIGQ, constituem, em si mesmo, quando devidamente 

desenvolvidos e consolidados, garantia de qualidade do desempenho do Instituto e dos seus 

ciclos de estudo, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de gestão da 

qualidade que, de forma gradual, é interiorizada e orientadora do desempenho dos 

colaboradores, internos e externos, deste Instituto. A implementação e consolidação de 

um SGQ-ISCPSI é um objetivo que tem vindo a ser executado de acordo com o Plano 

Estratégico do Instituto e decorre da implementação do projeto Q-ISCPSI, em curso, e que 

demostra a evolução que o Instituto, passo a passo, está a dar no sentido de implementar 

um efetivo sistema de gestão da qualidade. 

Os condicionalismos referidos, nomeadamente a escassez de recursos humanos e 

tecnológicos e a contenção orçamental, exigiram uma especial definição de prioridades de 

gestão e de otimização dos recursos disponíveis, de modo a não comprometer a essência 

da missão deste Instituto. 

Neste ano de 2020 o PE ISCPSI 2017-2020 delineado termina o seu ciclo, constituindo um 

instrumento de gestão fundamental para o Instituto, para a própria PSP e para a 
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comunidade em geral, pois traçou um rumo de curto/médio prazo que, por um lado, 

permitiu continuar a formar Comandantes e Líderes para a PSP e, por outro lado, a partilhar 

conhecimento científico com diversos atores da sociedade corresponsáveis pela produção 

de segurança. 

Os eixos estratégicos que foram traçados para este quadriénio, que ora se encerra, são: 

• Promover a qualidade no ensino 

• Consolidar a investigação científica 

• Reforçar a internacionalização 

• Desenvolver a gestão da qualidade 

• Otimizar a gestão de recursos e os processos produtivos 

• Fortalecer o compromisso de Responsabilidade Social 

Como desafios e objetivos principais a alcançar, elegem-se: 

• Consolidar e diversificar a oferta de produtos formativos à comunidade 

• Reforçar a componente tecnológica 

• Promover a monitorização contínua e a revisão periódica da oferta formativa 

• Consolidar a qualidade do Centro de Investigação - ICPOL 

• Reforçar o prestígio na União Europeia 

• Incrementar parcerias internacionais 

• Desenvolver um sistema de gestão da qualidade orientado para a melhoria contínua 

• Melhorar a qualificação e a formação do pessoal docente e não docente 

• Melhorar a comunicação interna e externa 

• Executar o orçamento de forma eficiente  

• Desenvolver e aprofundar os projetos de Responsabilidade social 

 

O caminho a trilhar será orientado pelo recentemente aprovado Plano Estratégico ISCPSI 

2021-22, assentando num processo gradual de melhoria contínua. 

 

------------------ // ------------------ 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta em linhas gerais as principais atividades desenvolvidas pelo Centro 
de Investigação (ICPOL) do ISCPSI, Unidade de ID&I financiada por Fundos Nacionais através da FCT – 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT I.P.), no ano civil de 2020. As atividades enquadraram-
se em 3 eixos principais: 

1 – Eixo da Governança: Sustentabilidade e modernização da gestão e da governação; fortalecimento 
da estrutura interna do ICPOL através do recrutamento de recursos qualificados e da promoção da 
revisão estatutária; da consolidação do corpo de investigadores. 

2 – Eixo da Produção Científica: Desenvolvimento dos projetos de investigação; reorganização da 
atividade científica e expansão de redes e de parcerias com unidades de IDT&I e outras instituições 
universitárias; desenvolvimento de OAC&T. 

3 – Eixo Promocional: Reforço da visibilidade externa do ICPOL e captação de novos públicos. 

Atualmente, o ICPOL é a única unidade de I&D reconhecida pela FCT I.P. dedicada exclusivamente ao 
domínio das ciências policiais e da segurança interna. 

É estatutariamente constituído por quatro Departamentos Científicos de Investigação: o Departamento 
de ciências policiais, o Departamento de ciências jurídicas, o Departamento de ciências sociais e 
políticas, e o Departamento de ciências do desporto e educação física, bem como por um Centro de 
Documentação e Informação (CDI/ICPOL) que, por sua vez, está organizado num conselho de gestão e 
em vários serviços e unidades técnicas, sendo ainda responsável pela gestão da Biblioteca da PSP. 
Complementarmente, o ICPOL é responsável pela supervisão do Laboratório de Grandes Eventos (Major 
Events Lab – MEL). 

Procurando agir de forma rigorosa, diligente e pragmática, assegurando as melhores respostas para os 
nossos investigadores e parceiros, o ICPOL está dotado de uma estrutura orgânica simples, a qual carece 
de ser reajustada ao novo paradigma definido pela agência pública nacional para a ciência, tecnologia e 
inovação, de modo a agilizar os seus processos de participação, comunicação e decisão entre as partes. 
Para esse efeito, no primeiro semestre de 2020, procedeu-se à revisão e atualização do estatuto vigente 
deste Centro de Estudos – que remonta ao ano civil de 2010 –, cujo projeto está correntemente sob 
avaliação da direção do ISCPSI e da PSP. 

Esta proposta resulta do diagnóstico realizado em dezembro de 2019 ao ICPOL, pretendendo pôr em 
prática uma estratégia que permita a adequação rápida da estrutura de I&D do ISCPSI aos novos 
desafios, máxime através da reformulação do regime estatutário do ICPOL. Especificamente, projetou-
se a estruturação do ICPOL em dois vetores de atividade, diretamente dependentes do coordenador 
científico e do coordenador logístico-financeiro. No caso da área científica, subordinado ao primeiro, 
optou-se por propor a sua reorganização em linhas/grupos de investigação, abandonando a 
nomenclatura dos quatro Departamentos Científicos de Investigação, já que inexistiu uma nomeação 
formal dos seus responsáveis; e manteve-se a supervisão do Centro de Documentação e Informação e 
Biblioteca da PSP. Relativamente à área logístico-financeira, sufragânea do segundo, preferiu-se 
integrar os serviços administrativos e de assessoria, bem como os de gestão de ciência e tecnologia do 
ICPOL. 

Apraz-nos salientar que, por iniciativa de alguns investigadores, terão sido dados importantes passos 
com vista à criação de estruturas de investigação mais fortes e coesas. Assim, o ICPOL granjeou a 
captação de novos e reputados investigadores doutorados integrados, apresentando-se como uma 
Unidade de ID&I com cerca de 80 membros referenciados, sendo a única associada à área científica das 
ciências policiais e segurança interna de Portugal.  
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Importa, contudo, que, ao nível do ISCPSI, após a desejada reorganização do ICPOL, atualmente em curso 
e em sintonia com a estratégia pública nacional para a ciência, tecnologia e inovação, seja delineada uma 
estratégia de longo prazo que permita potenciar a capacidade de I&D instalada. 

O ICPOL assume, obstinadamente, uma postura de proximidade, proatividade, resiliência, cooperação, 
compromisso e orientação para o serviço público de qualidade. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E METAS ALCANÇADAS 

2.1 – EIXO DA GOVERNANÇA 

Um Centro de Investigação não existe nem se caracteriza pelo somatório das publicações dos seus 
investigadores. Um coletivo define-se também, e depende inequivocamente, do modelo de gestão que 
assiste a esse universo de autores, das atividades que promove, dos processos de intercâmbio que são 
desenhados e dos recursos que são projetados para a realização da atividade científica. 

2.1.1 – Redimensionamento da estrutura orgânica do ICPOL e o ajustamento dos seus recursos 
humanos, em regime de exclusividade (Parcialmente executado) 

O mapa de pessoal do ICPOL, previsto para 2021, estima um total de 6 colaboradores/as, discriminado 
pelas funções e carreiras profissionais indicadas na Tabela seguinte. 

Tabela 1 - Quadro Orgânico do ICPOL 
Função Categoria/Cargo/Carreira Quantidade 
Diretor Intendente da PSP 1 
Coordenador Científico Investigador doutorado integrado  1 
Coordenador do CDI Técnico Superior 1 
Funcionário do CDI Agente Principal da PSP 1 
Funcionário do CDI Agente Principal da PSP 1 
Coordenador da Secretaria Chefe da PSP 1 
 Total: 6 

Neste arco, referimos que os procedimentos de recrutamento e nomeação do Coordenador Científico 
do ICPOL e do Coordenador do Centro de Documentação e Informação (CDI/ICPOL) e Biblioteca da PSP, 
desencadeados no último trimestre de 2019 e princípios de 2020, permitiram a integração em 01 de 
março de 2020 daqueles recursos humanos. O estreito envolvimento e viva colaboração do 
Coordenador Científico, Prof. Doutor Paulo Filipe de Sousa Figueiredo Machado, e do Coordenador do 
CDI/ICPOL, Técnico Superior M/003015, Lic. Luís Miguel Faria de Almeida, exponenciaram as capacidades 
produtivas e permitiram o relançamento de inúmeras iniciativas científicas. A respeito das iniciativas e 
atividades desenvolvidas pelo CDI/ICPOL em 2020, vide o Anexo 1. 

Em sentido contrário, refira-se a instabilidade decorrente da(s) mudança(s) inusitada(s) de Oficiais que 
secundavam a Direção do ICPOL, agravada pela sua não substituição, o que resultou numa manifesta 
sobrecarga e evidentes contratempos. De igual forma, a transferência de um funcionário policial da 
Biblioteca da PSP e a ausência prolongada de um funcionário policial da Secretaria do ICPOL, acabaram 
por dificultar ainda mais o regular funcionamento dos serviços. 

Interessa sinalizar, no entanto, que foi concluído em 2020 um procedimento de mobilidade 
intercarreiras para o recrutamento de um técnico superior para a função de Gestor de Ciência e 
Tecnologia do ICPOL, o qual esperamos que se concretize definitivamente a 1 de abril de 2021. Ainda 
assim, revela-se premente o recrutamento de uma assistente técnica que possa reforçar o quadro de 
pessoal em regime de exclusividade no ICPOL, ante o aumento da dinâmica de trabalho e das exigências 
administrativas inerentes. 
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2.1.1.1 – Formação e qualificação de recursos humanos (Executado) 

Tendo um quadro de pessoal particularmente reduzido, o ICPOL procurou, através da facilitação do 
acesso a ações de formação e ao desenvolvimento de programas de intercâmbio com organizações 
congéneres, nacionais e internacionais, promover a participação em formações avançadas, para os 
investigadores e técnicos do Centro.  

Neste sentido, está em desenvolvimento uma iniciativa dedicada à área do aumento de competências 
ao nível das técnicas e referências bibliográficas, destinada a quadro de investigadores, docentes e 
alunos, através da BAD (Associação portuguesa de bibliotecários, arquivista, profissionais da 
informação e documentação), a ser patrocinada através do Financiamento Plurianual, por Fundos 
Nacionais – Ref.ª FCT I.P.: UIDP/04915/2020. Presentemente, aguarda informação da Direção de Ensino 
do ISCPSI, para seguimento oportuno. 

De igual forma, no âmbito do protocolo celebrado com a Universidade Autónoma de Lisboa ‘Luís de 
Camões’ (UAL), tem sido possível reservar duas vagas anuais para candidatos da PSP ao 3.º Ciclo de 
Estudos em Relações Internacionais: Geopolítica e Geoeconomia da UAL. Para o ano letivo de 20/21, foi 
possível cativar três vagas para esta formação avançada. 

2.1.1.2 – Organização interna e definição de procedimentos administrativos (Executado) 

Visando atingir maiores índices de eficiência, os quais permitem poupanças significativas de tempo e 
recursos, e na sequência da flutuação de recursos humanos, o ICPOL continuou com a implementação 
e consolidação de diversos trâmites processuais associados às atividades quotidianas de I&D, 
mormente no que concerne ao encaminhamento dos processos de aquisição de bens e serviços e de 
todo o tipo de execução financeira associada à implementação das atividades aprovadas em sede do 
Financiamento Plurianual, por Fundos Nacionais – Ref.ª FCT I.P.: UIDP/04915/2020. Futuramente, o papel 
do Gestor de Ciência e Tecnologia do ICPOL aglutinará e aprimorará esta área de atividade. 

Para tal, em 2020, foi atualizado o manual técnico de procedimentos de gestão de projetos financiados 
e diagramas de fluxo, integrado no Sistema de Qualidade da PSP (Q-PSP). O referido manual encontra-
se em revisão e será integrado no Sistema de Gestão de Qualidade da PSP (SGQ-PSP), designadamente 
através do Projeto da Qualidade do ISCPSI (PQ-ISCPSI)1, conforme o Modelo CAF 2013, na sua versão 
adaptada às Forças e Serviços de Segurança2. 

2.1.1.3 – Modernização administrativa (Parcialmente executado) 

Deparando-se quotidianamente com dificuldades no acesso a informação essencial, por exemplo, à 
submissão de candidaturas, o ICPOL desenvolveu esforços no sentido da recolha, tratamento, 
sistematização, inventariação, análise e disponibilização de todo o tipo de material relativo a I&D 
desenvolvida anteriormente e em curso. Esta atividade foi implementada com recurso a 
ferramentas web, que facilitaram a comunicação e partilha de informação entre investigadores e 
pessoal de apoio. Espera-se que, a breve prazo, o recrutamento do Gestor de Ciência e Tecnologia do 
ICPOL amplie esta área de atividade. 

Aqui referimos ainda a reconfiguração do Repositório do ISCPSI, no Repositório Comum do RCAAP, com 
a criação e preparação de 3 novas Coleções: ISCPSI - Títulos da Atividade Científica; ISCPSI - Trabalhos 
de Investigação Final - Curso de Comando e Direção Policial (CCDP); e ISCPSI - Trabalhos de Investigação 
Final - Curso de Direção e Estratégia Policial (CDEP). Gradualmente, tem sido possível atualizar e 

 
 
1  Despacho n.º 08/ISCPSI-GD/2015 (Ordem de Serviço n.º 54 do ISCPSI, de 11/05/15) – Avaliação e Qualidade no ISCPSI. 
2  Manual CAF 2013 – Adaptado às Forças e Serviços de Segurança – PSP.   
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alimentar os diferentes domínios do Repositório, enriquecendo os produtos científicos que estão ao 
dispor do público. 

Por outro lado, no tocante à Politeia – Revista Portuguesa de Ciências Policiais (ISSN 1640-0367) e aos 
instrumentos atinentes à submissão de artigos para revisão, à pesquisa e consulta de artigos científicos, 
entre outras funcionalidades, foi proposta a produção de um repositório online, que se pretende que 
sirva como elemento facilitador ao acesso aos produtos científicos produzidos no foro concreto das 
Ciências Policiais.  

Se a pandemia entrosou muitos obstáculos, também é verdade que a mesma impulsionou o recurso às 
novas tecnologias, aproveitando o seu alcance e universalidade. Também o ICPOL aproveitou o 
potencial da tecnologia para os seus propósitos, particularmente para promoção de conferências online 
(vide pontos 2.2.5 e 2.2.6), de sessões de esclarecimento online (cf. 2.3.1) ou para a difusão eletrónica de 
eventos académicos. 

Por fim, o ICPOL contribuiu para a redefinição da página institucional do ISCPSI, a qual esperamos que 
seja apresentada pela PSP em 2021. 

2.1.2 – Implicar a Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico na vida do ICPOL (Não 
executado) 

As duradouras interrupções e os constrangimentos da atividade universitária provocados pela 
pandemia, quando relacionados com as diretrizes de reformulação da constituição desta Comissão, não 
permitiram atingir este propósito. 

2.1.3 – Dimensionamento do número de projetos em curso e a submeter em 2020 (Executado) 

Neste domínio, procedeu-se a uma avaliação pontual aos projetos de investigação, desenvolvimento e 
inovação científica pendentes, validando os que se mantinham atuais e excluindo os demais. De facto, 
existiam referências a vários projetos de I&D sem que houvesse qualquer registo formal ou informação 
de atividade, sendo vital a realização de um escrutínio profundo. Este trabalho (sempre inconcluso) tem 
permitido, assim, o enfoque em novas áreas de interesse, resultando no desenvolvimento de novas 
linhas de investigação. 

Em 2020, o ICPOL asseverou a gestão de 11 projetos de I&D nacionais e internacionais em curso (3 
projetos internacionais e 8 projetos nacionais). 

2.1.3.1 – Apoio à gestão administrativo-financeira dos projetos (Executado) 

Durante o ano de 2020, o ICPOL foi responsável pela gestão técnico-financeira de mais de 12 projetos 
financiados por diversos programas nacionais e internacionais. Quer a aposta em cinco candidaturas a 
chamadas de participação da Comissão Europeia, quer a gestão do seu Financiamento Plurianual, por 
Fundos Nacionais – Ref.ª FCT I.P.: UIDP/04915/2020, implicaram um esforço redobrado na gestão 
criteriosa do volume de projetos de ID&I, prejudicado apenas pelo défice de recursos humanos 
qualificados.  

Em agregado (Anexo 2), é apresentada uma listagem dos projetos em curso durante o ano de 2020 e 
respetivos montantes de financiamento (quando aplicável). 
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2.1.3.2 – Dinamização do Corpo de investigadores do ICPOL (Executado) 

O fortalecimento do ICPOL passa, incontornavelmente, pela maior dinamização do corpo de 
investigadores integrados, com vista a aumentar, de forma controlada e equitativa, a sua massa crítica 
científica e a fomentar a motivação e participação dos investigadores, provenientes de diferentes 
quadrantes. Suplementarmente, pretende-se também que esta interação abra portas ao estreitamento 
de novos vínculos institucionais, o que poderá ser capitalizado na implementação de estratégias 
conjuntas de I&D.  

Em sentido diverso, aponta-se a dispersão dos investigadores por diversas unidades de Investigação 
como um possível fator de inibição de mais iniciativas internas e de incremento da produção científica. 
A pouca intervenção de grande parte dos investigadores sugere a necessidade de uma intervenção 
construtiva, mas incisiva, a este nível. 

Apensamos uma listagem dos investigadores do ICPOL, com atividade reportada (Anexo 3). 

2.1.3.3 – Apoio ao enquadramento de ideias para financiamento e à elaboração de candidaturas  
(Executado) 

Com o objetivo de promover a angariação de financiamento para as atividades de investigação aplicada 
e desenvolvimento experimental, a equipa do ICPOL esteve atenta às mais diversas fontes de 
informação sobre abertura de avisos/calls enquadradas, entre outros, no Programa Horizonte 2020 e 
da FCT I.P. A esta atividade seguiu-se a sistematização e ampla divulgação dos vários avisos. 

Já em fase de elaboração de 5 candidaturas a avisos/calls da Comissão Europeia em agosto de 2020, o 
ICPOL assumiu componente administrativo-burocrática das mesmas. Neste campo, sentiu-se na 
necessidade de reforçar os recursos humanos associados à gestão de projetos (task-force), visto que a 
mesma recaiu exclusivamente sobre o Diretor e o Coordenador Científico do ICPOL.  

2.1.4 – Dimensionamento da comunidade de investigadores (integrados e associados) e de estudantes 
com atividade no ICPOL em 2020 (Executado) 

Ao relacionarmos os resultados da produção científica com o número de investigadores, assalta-nos a 
necessidade, já referida anteriormente (cf. anteriormente págs. 4/5) de afinamento do número de 
colaboradores a este nível, à luz dos ratios e critérios da FCT I.P.  

Nesse sentido, aquando a realização da reunião de coordenação da atividade de investigação, ocorrida 
em 18 de junho de 2020, introduziu-se a necessidade de introduzir um instrumento métrico que regule, 
de modo transparente e objetivo, os níveis de participação e produtividade do corpo de investigadores, 
o que gerou alguns sinais de perturbação e ruído. De todo o modo, revela-se importante começar a 
depurar do número de investigadores inscritos aqueles que se encontram por motivos diferentes, 
sempre justificados ou compreensíveis, inativos ou com menores índices de participação. 

Por outro lado, a revitalização desta Unidade de I&D, através da admissão de novos investigadores, 
afigura-se crucial para a sua sobrevivência, mormente ao nível de consolidação e refinamento.  

Em 2020, foram admitidos 3 investigadores doutorados integrados e 4 assistentes de investigação. 

2.2 – EIXO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

A organização do trabalho científico define o Centro em torno do qual se reúnem os investigadores. Mas 
é o labor destes investigadores que, em último ratio, justifica uma estrutura como o ICPOL. 

2.2.1 – Publicação de resultados da atividade científica (Executado) 

Em Apenso (Anexo 4), apresentamos o resultado da atividade científica produzida pelo MEL no ano sob 
escrutínio. 
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Outrossim, para maior e aprofundado detalhe da atividade dos investigadores, relativamente ao ano de 
2020, sugere-se a análise do Anexo 5, sem embargo da seguinte súmula: 

Livros Artigos Comunicações Júris Projetos de I&D Relatórios Blind Peer Review 
08 58 91 141 33 10 07 

2.2.2 – Reforço de parcerias (incluindo estabelecimento de convénios com outros Centros de 
Investigação e acordos de funcionamento) (Executado) 

Sem embargo dos ensaios desenvolvidos, esta dinâmica foi profundamente lesada pela dramática 
evolução da pandemia e da sua repercussão no meio científico e universitário. 

Em alternativa, viramo-nos para o estreitamento de relações com vários Departamentos da PSP, 
envolvendo-os em outras atividades técnicas e científicas, nomeadamente nos 4 webinários 
promovidos em 2020. Com efeito, o Departamento de Operações – UOOS – Direção Nacional da PSP 
participou em 3 Webinários, o Departamento de Investigação Criminal – UOOS – Direção Nacional da 
PSP envolveu-se em 2 Webinários e na publicação de um artigo científico no novo número da Politeia – 
Revista Portuguesa de Ciências Policiais. 

Concomitantemente, reforçamos a colaboração institucional com a: 

 Agência da União Europeia para a Formação Policial (CEPOL) 
 Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) 
 Sicherheitsakademie (SIAK), Federal Ministry of the Interior (Austria) 
 Guarda Nacional Republicana (GNR) 
 Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
 Direção-Geral da Saúde (DGS) 
 Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 
 Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 
 Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI)  
 Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CiG) 
 Procuradoria-Geral da República (PGR) 
 Instituto Nacional de Estatística (INE) 
 Centro de Estudos Judiciários (CEJ) 
 Universidade Autónoma de Lisboa ‘Luís de Camões’ (UAL) 
 Centro de Investigação Prof. Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) 
 Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental 

(CINEICC) 

2.2.2.1 – Apoio ao desenvolvimento e integração em redes e parcerias com estruturas de I&D nacionais 
e estrangeiras (Executado) 

Animado pela dinâmica integradora da I&D ao nível do ISCPSI, o ICPOL procurou fortalecer e capitalizar 
contatos existentes entre as diversas estruturas de I&D e outras Instituições de Ensino Superior (IES), 
assim como promoveu o desenvolvimento e a integração da instituição em redes nacionais e 
internacionais de âmbito de intervenção idêntico.  

Exemplo destacado da atividade de investigação em parceria é o projeto internacional IMPRODOVA – 
Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence (Call: H2020-SEC-2016-2017 – 
Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal and terrorist acts; Topic: 
SEC-07-FCT-2016-2017; Type of action: Research and Innovation Action (RIA); Project No: 787054; 
Grant Agreement No: 787054), na qual participam 5 investigadores integrados do ICPOL, estando já em 
fase final de execução. 
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A proatividade (promoção de novos projetos subordinados a concurso ou resultantes de contactos 
diversos) em 2020 foi igualmente condicionada pela frequente alteração de calendários de concursos, 
pelo confinamento da comunidade científica, entre outras dificuldades. Ainda assim, o ICPOL submeteu, 
em parceria, novos projetos a concurso, designadamente: 

 APPRAISE- fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios 
against soft targEts –, submetido ao Programa HORIZON, call H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 
(Security), proposta 101021981 [FINANCIADO] 

 Violência doméstica na pandemia COVID-19: Análise longitudinal dos padrões de ocorrências em 
Portugal a partir dos registos das Forças de Segurança, submetido ao Programa GENDER 
RESEARCH for COVID 19, da FCT (1 junho de 2020) [NÃO FINANCIADO] 

Foram igualmente desenvolvidos esforços consideráveis para outras quatro candidaturas a projetos 
internacionais 3,4,5 e 6, as quais, por motivos diferentes, não se concretizaram, mantendo-se, todavia, 
ativas, as respetivas redes. 

O ICPOL procurou também articular-se com a Unidade Nacional da Agência da União Europeia para a 
Formação Policial (UNCEPOL) no sentido de potenciar a criação de parcerias internacionais focadas na 
criação de redes de I&D. Para tal e a título de exemplo deste potencial, logrou-se realizar uma 
conferência internacional online, em língua inglesa, a qual captou uma larga audiência da rede de 
contatos da CEPOL. 

Demarcamos as seguintes parcerias: 

 Sicherheitsakademie (SIAK), Federal 
Ministry of the Interior (Austria) 

 Agência da União Europeia para a 
Formação Policial (CEPOL) 

Nota: O Diretor do ICPOL, na qualidade 
de National Research and Science 
Correspondent (Portugal – CEPOL), é 
responsável pelo canal técnico com o 
Research & Knowledge Management 
Officer da Sede da CEPOL. 

 Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia (FRA) 

 Universidade Autónoma de Lisboa ‘Luís de 
Camões’ (UAL) 

2.2.3 – Revista Politeia – Revista Portuguesa de Ciências Policiais (ISSN 1640-0367) (Executado) 

Passados quatro longos anos de interrupção, foi possível relançar o projeto da Politeia – 
Revista Portuguesa de Ciências Policiais (ISSN 1640-0367), desta feita, com um novo formato estético, 
fresco e mais moderno. Para o efeito, optou-se por refundar a matriz editorial, integrando, por esta via, 
académicos provenientes de diferentes quadrantes do globo e áreas de especialidade, de modo a 

 
 
3  AITRAP – AI Tools for Resilience And Protection, no âmbito do Horizon 2020 Framework Programme, Call: H2020-SU-AI-2020, 

Proposal: 101021886 — AITRAP. 
4  RADAR – RADicalisation understanding and Anti-Radicalisation measures assessment, no âmbito do Horizon 2020 Framework 

Programme, Call: H2020 SU-FCT01-2018-2019-2020, Boosting the Effectiveness of the Security Union. 
5  SAME - SAfe Mass Events, no âmbito do Horizon 2020 Framework Programme, Call: Horizon 2020 proposal: Technologies to 

enhance the fight against crime and terrorism, SU-FCT02. 
6  SIAPPS – Systemic Interdisciplinary Approach for Protection of Public Spaces (on Social, Natural, technical, and Technological 

spheres), no âmbito do Horizon 2020 Framework Programme, Call: ISFP-2020-AG-PROTECT. 

Figura 1 - Capa e contracapa da nova Politeia, Ano XVII, 2020. 
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enriquecer a Revista com uma dimensão ecuménica e transversal. O novo modelo organizativo é 
constituído por um corpo de Direção e uma Equipa editorial, suborganizada num Conselho de Redação, 
num Conselho Editorial e numa Equipa de Assistentes Editoriais.7  

Procurando corresponder ao paradigma da «ciência aberta», desenvolveu-se, em paralelo, um 
procedimento contratual atinente ao lançamento de um repositório online da revista.  

2.2.4 – Realização de workshops de discussão científica, de 2-3 horas, com 2 ou 3 investigadores 
convidados, sobre temas relevantes na área das ciências policiais (Não executado) 

Em tempo de pandemia, esta modalidade (gizada para ser concretizada presencialmente) foi preterida 
em favor dos 4 webinários a seguir identificados. 

2.2.5 – Promover um Congresso Internacional no 4.º trimestre do ano de 2020, nos contextos da 
investigação académica e científica, da doutrina e da formação policial (Executado) 

 ICPOL International Online Conference "CRIMINAL INVESTIGATION AND HUMAN RIGTHS", 
10/12/2020, 09:00 (UTC), realizada conjuntamente com o Departamento de Investigação 
Criminal – UOOS – Direção Nacional da PSP e a Agência da União Europeia para a Formação 
Policial (CEPOL). 
N.º de presenças registadas: 195. 
Nota: Esta iniciativa foi inteiramente desenvolvida em língua inglesa. 

2.2.6 – Organizar seminários nacionais e internacionais organizados no domínio das ciências policiais e 
segurança interna (Executado) 

 Webinário “A DIMENSÃO EXTERNA DA SEGURANÇA INTERNA” (2.ª edição), 23/06/2020, 14:00 
(UTC), realizada conjuntamente com o Observatório de Relações Exteriores (OBSERVARE/UAL). 
N.º de presenças registadas: 80. 

 Webinário "PANDEMIA DO COVID-19 E A SEGURANÇA INTERNA", 07/10/2020, 14:00 (UTC), 
realizada conjuntamente com o Departamento de Operações – UOOS – Direção Nacional da PSP; 
N.º de presenças registadas: 74. 

 Webinário "DESAFIOS PARA A SEGURANÇA DAS MULHERES NO SÉC. XXI", 24/11/2020, 14:00 
(UTC), realizada conjuntamente com o Departamento de Operações – UOOS – Direção Nacional 
da PSP. 
N.º de presenças registadas: 69. 

Importa, porém, referir que o já aludido défice de recursos humanos, ao nível de apoio técnico 
de backoffice neste tipo de ações, obrigou a que a Direção do ICPOL estivesse empenhada na gestão das 
plataformas informáticas, em paralelo com a condução e moderação das comunicações, o que é 
contraproducente. É necessário que o controlo operativo destas iniciativas seja assegurado por 
elementos de apoio. 

  

 
 
7 Vide Ordem de Serviço n.º 101 do ISCPSI, de 02/09/2020. 
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2.3 – EIXO PROMOCIONAL 

2.3.1 – Reforço da presença do ICPOL junto do dispositivo territorial da PSP, dando a conhecer o seu 
potencial, a sua marca, história e disponibilidade para abraçar projetos de investigação na área das 
ciências policiais e segurança interna (Executado) 

 Manutenção da página no Facebook do ICPOL, constantemente atualizada; 
 Cartazes para o stand e respetivo material expositivo; 
 Participação em eventos promovidos tendo em vista a captação de estudantes (4 Webinários 

(ICPOL), 3 sessões de esclarecimento online (CDI/ICPOL), elaboração/divulgação de 2 Cadernos 
Informativos (CDI/ICPOL), difusão eletrónica de eventos académicos e disseminação de produtos 
científicos (via eletrónica)). 

Edições:  
 Politeia Ano XVII, 2020; 
 COVID-19: Uma experiência Única; 
 Cidade Segura – O desenho urbano na prevenção criminal (no prelo); 
 Anuário do ISCPSI, 2019/2020 (no prelo). 

Reimpressões: 
 Ciências Policiais e Segurança Interna: Desafios e Prospetiva (Luís Elias); 
 Da Atuação dos Seguranças Privados na Prevenção Criminal: A Intervenção Perante o Crime (Pica 

dos Santos). 

Projetos de I&D com envolvimento externo/atores do dispositivo territorial da PSP: 
 AVALMIPP - Avaliação do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da Polícia de 

Segurança Pública; 
 Modelos de Liderança na Polícia de Segurança Pública; 

Nota: Ambos os projetos foram abraçados pelo nosso investigador, Rui Moura, Comandante do 
Comando Distrital de Coimbra. 

 «Inquérito Nacional de Satisfação sobre a Polícia de Segurança Pública». 

2.3.2 – Aprovar a imagem de marca/símbolo do ICPOL, para efeitos de marketing e projeção de imagem 
junto do público (Executado) 

 

2.3.2.1 – Atividades de promoção junto de universidades/unidades de I&D, organismos sectoriais e do 
dispositivo territorial da PSP (Executado) 

Procurando ir ao encontro do atual paradigma de ID&I, de maior envolvimento das entidades do Sistema 
Científico e Tecnológico Nacional com os diversos agentes da comunidade, nomeadamente as 
empresas, o ICPOL procurou: 

a) Apelar ao aproveitamento de contatos individuais dos docentes/investigadores com unidades 
de I&D da sua esfera de relações, capitalizando este esforço em projetos conjuntos; 

b) Promover e apoiar a realização de eventos direcionados para a discussão científica, como 
seminários, workshops, ações de divulgação, open days, que permitissem dar a conhecer o 
trabalho e as valências do ISCPSI, assim como identificar necessidades de I&D. Para o efeito, 
recorreu-se à página do Facebook da PSP e do ISCPSI. 
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c) Apresentar o CDI/ICPOL ao universo de estudantes do ISCPSI, através da realização de sessões 
de esclarecimento online, dando a conhecer os recursos bibliográficos, o RCAAP (repositórios 
científicos de acesso aberto de Portugal) e outras potencialidades ao seu dispor. 

d) Lançamento de 2 Cadernos Informativos (a cargo do CDI/ICPOL). 
e) Difusão eletrónica de eventos académicos. 
f) Disseminação de produtos científicos. 
g) Fomentar o contato e fortalecer os laços institucionais com organizações de caráter transversal 

representativas do meio académico e policial. 

2.3.2.2 – Definição e criação de material promocional diverso (Executado) 

Tendo em vista a promoção do ICPOL, a disseminação das atividades em curso e dos principais 
resultados em todo o tipo de eventos de caráter técnico-científico, seguindo a mesma linha editorial e 
estética do website, a equipa do ICPOL propôs-se definir e criar material promocional diverso, nos mais 
variados suportes (panfletos desdobráveis, dispositivos de armazenamento digital, etc.) e materiais. 
Para além destes elementos, foi ainda concebido um stand a utilizar em feiras e todo o tipo de eventos 
técnico-científicos, nacionais e internacionais. 

Infelizmente, a situação sanitária verificada ao longo do ano de 2020 motivou o cancelamento da 
inscrição do ICPOL na Feira do Livro de Lisboa, que se vinha assumindo como um elemento privilegiado 
do ISCPSI e do ICPOL junto do grande público. 

2.3.2.3 – Captação e mobilização de estudantes para atividades de I&D (Executado) 

Com os recursos disponíveis, no âmbito das suas atribuições e competências, nomeadamente através 
do apelo ao envolvimento dos investigadores e à abertura dos laboratórios à comunidade, o ICPOL vê 
com particular interesse o seu envolvimento numa estratégia integrada de captação de estudantes, 
assente na projeção da I&D da Instituição. 

Tendo em conta o reconhecimento interno de várias dissertações do Ciclo de estudos integrado de 
mestrado em Ciências Policiais, desenvolvidas por estudantes do ISCPSI e selecionadas pelos docentes 
responsáveis pela sua avaliação, foi efetuada uma recolha das melhores dissertações defendidas no 
ano letivo de 19/20, contando com o apoio dos respetivos Orientadores, bem como de boas práticas de 
integração de estudantes em atividades de investigação aplicada, para publicação no âmbito de uma 
coletânea inédita a ser editada em 2021 pelo ICPOL, sob a designação de Anuário do ISCPSI. 

Urge uma nova referência às sessões de esclarecimento online e aos 2 Cadernos Informativos 
produzidos pelo CDI/ICPOL. 

3. ANÁLISE SETORIAL 

Em termos globais poderemos considerar que, na sua grande maioria, foram alcançadas as metas que 
haviam sido propostas para o ano de 2020. 

Contudo, consideramos que deverão ser reforçados os meios humanos (apoio técnico) e criadas 
medidas adicionais para estimular o envolvimento de mais docentes do ISCPSI em atividades de 
investigação financiadas. Na realidade este é um fator crítico para a sustentabilidade da I&D no ISCPSI, 
através do ICPOL. Este facto sobrecarrega a Direção e a Coordenação Científica do ICPOL, bem como os 
investigadores atualmente envolvidos em projetos, limitando extraordinariamente a capacidade do 
ICPOL em alcançar outro patamar de desenvolvimento. 

Com efeito, em matéria de recursos humanos, verifica-se que persistem as seguintes necessidades: 

a) Diretor Adjunto (área logístico-financeira) 
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Nota: A saída do Comissário M/143638, Rui Manuel Álvaro Marta, posteriormente substituído 
pelo Comissário M/147195, José Miguel Maia Pita dos Santos, entretanto requisitado para a 
Missão da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 20219, fragilizaram o apoio e 
coordenação do Centro, já que não houve substituição. 
Nota 2: A ausência prolongada (por motivos de doença) do responsável pelos serviços de 
secretaria, na pessoa do Chefe M/137395 Hermínio Joaquim de Matos, vinca, igualmente, a 
necessidade de seleção de um funcionário da PSP para o desempenho dessa missão. 

b) Gestor de Ciência e Tecnologia do ICPOL  
Nota: Como referido, é esperada a mobilidade da Dra. Paula Caruço em 01 de abril de 2021, na 
sequência da oferta de emprego na Bolsa de Emprego Público (BEP), com o Código de Oferta 
OE202008/0404. 

c) Assistente técnica para o CDI/ICPOL e Biblioteca da PSP  
Nota 1: Esta carência agravou-se pela recente saída da Agente M/154765, Bárbara Augusta Pires 
Gonçalves do CDI/ICPOL. 

Urge também incrementar o número de linhas de I&D integradas no ICPOL com vista à consolidação dos 
seus órgãos e que possam funcionar como elos de transmissão para a comunidade da política e 
resultados da I&D do ISCPSI. A motivação e revitalização dos coordenadores das diferentes linhas de 
I&D é fundamental, de modo a estimular um maior controlo e melhor atividade e produção científicas, 
seja fundamental ou OAC&T. 

Neste domínio, assume-se ainda como fulcral redefinir a composição e envolver, em definitivo, a 
Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico na vida do ICPOL. A avaliação externa dos 
Relatórios de Atividade do ICPOL é um requisito obrigatório para a futura avaliação da FCT I.P., 
revestindo uma prioridade para 2021. 

O complexo circuito logístico-financeiro da Administração Pública enlaça e dificulta o acesso ao 
financiamento, talhando o espírito de iniciativa e a confiança no ICPOL. Ainda assim, no âmbito dos 
diferentes financiamentos dedicados à atividade de ID&I do ISCPSI, interessa realçar: 

Fontes de Financiamento & Investimentos realizados: 

 Orçamento (geral) da PSP para 2020; 

 Orçamento da FCT I.P. para 2020, no valor de 36.150,00 €. 

Iniciativas Designação Valores em € 
Publicações:  Politeia Ano XVII, 2020 800,00 
 Politeia Ano XVIII, 2021 825,00 
 COVID-19: Uma Experiência Única 3.900,00 
 Cidade Segura – O desenho urbano na prevenção criminal (no prelo) 3.050,00 
 Anuário do ISCPSI, 2019/2020 (no prelo) 2.150,00 
Reimpressões: Ciências Policiais e Segurança Interna: Desafios e Prospetiva (Luís Elias) 738,00 
 Da Atuação dos Seguranças Privados na Prevenção Criminal: A Intervenção 

Perante o Crime (Pica dos Santos). 
446,00 

Aquisições bibliográficas: Bibliografia para a UC de Sociologia 245,21 
 Bibliografia para a UC de Língua e Cultura Portuguesa 331,06 
 Norma American Psychological Association (7.ª edição) 27,93 
 Total: 12.513,20 

 Orçamento do projeto IMPRODOVA, no valor de 179.387,50 € (triénio). 

Iniciativas  Valores 
Pagamento de honorários e despesas   
 Total: 52.093,29 

 
 
9 Vide Ordem de Serviço n.º 13, II Parte, da DNPSP, de 01/02/2021. 
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4. AVALIAÇÃO FINAL 

Neste momento, o Financiamento Plurianual, por Fundos Nacionais, ao ICPOL pela FCT I.P. representa 
uma interessente percentagem do orçamento anual do ISCPSI. Para incrementar e rentabilizar estes 
valores de maneira significativa urge delinear, ao nível da Instituição PSP, circuitos mais expeditos e 
ligeiros que facilitem a concretização dos projetos e dos investimentos inerentes, o que ainda não 
aconteceu. Na verdade, a gestão destes procedimentos, agravada pela falta de recursos humanos 
qualificados e por novos expedientes burocráticos, é extremamente penosa, estando a ser 
desenvolvida com amadorismo e reduzida eficiência, que não são compatíveis com o nível de 
responsabilidade e dimensão dos projetos de I&D em curso no ICPOL, uma Unidade de investigação, 
desenvolvimento e inovação científica que se pretende ampliar e exponenciar. 

Para atrair mais docentes do ISCPSI para as atividades de I&D do ICPOL é importante melhorar as 
condições para o exercício de atividades de I&D.  

A criação do estatuto de investigador deverá permitir reduzir percentualmente o serviço docente para 
aqueles que, pela sua atividade de publicação e pela liderança de projetos financiados, mais contribuem 
para os indicadores da capacidade de I&D da instituição. Este estatuto, ainda inexistente, visará premiar 
o mérito, mas também criar líderes mais disponíveis, que ajudarão a instituição a fazer o caminho da 
ciência. Por outro lado, consideramos que deverão ser reforçados os mecanismos que beneficiam os 
docentes associados a atividades de I&D, seja pela redução da sua carga letiva, seja pela facilitação da 
sua participação em conferências internacionais de alto nível. Para além disso, será importante que 
sejam criados/reforçados os mecanismos de integração dos estudantes de todos os ciclos de estudo 
nas atividades de ID&I em curso, tal como preconizado na proposta de Agenda de Investigação 
apresentada à Direção de Ensino do ISCPSI. Deverão também ser desenvolvidos indicadores fiáveis que 
permitam avaliar o sucesso dessa integração. 

Por outro lado, mercê do quadro legal aplicável ao regime da função pública, onde a PSP se insere, 
inexiste a capacidade de contratação de tarefeiros para a concretização de trabalhos acessórios dos 
projetos de I&D em curso. Para além de significar um desperdício da oportunidade de aproveitamento 
do financiamento existente, por parte da FCT I.P., tem sido um fator de desmotivação e um óbice ao 
desenvolvimento dos trabalhos no cronograma inicialmente gizado. A implementação de um 
regulamento de bolseiro poderá ser um instrumento dominante nesta estratégia (cujo esboço se gizou 
em 2020). 

4.1 – Atividades que transitam para o Plano de Atividades e Orçamento de 2021 

Dada a natureza plurianual dos projetos de investigação, a execução de grande parte deles transita para 
o ano de 2021. Dos projetos em curso, alguns deles terminariam as suas atividades no início de 2020. 

No entanto, na maioria destes casos foi solicitada uma prorrogação do prazo de execução com o 
objetivo de permitir que fossem alcançados todos os objetivos previstos em sede de candidatura, 
situação condicionada pela já tão propalada pandemia. 

Acomodando a encomenda da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, o ICPOL concebeu e 
submeteu o projeto «Inquérito Nacional de Satisfação sobre a Polícia de Segurança Pública» à Direção 
Nacional da PSP [APROVADO], no último trimestre de 2020. Nesse sentido, assegurou os trabalhos 
prévios de contato e seleção da melhor proposta junto de várias empresas de estudos de mercado 
(SPIRITUC), com vista à operacionalização do projeto em todo o território nacional durante o ano de 
2021.  

A edição das seguintes publicações transitou para o primeiro trimestre de 2021: 

 Cidade Segura – O desenho urbano na prevenção criminal (no prelo) 



 

 
Relatório de Atividades ICPOL 2020 | 16 

 

 Politeia Ano XVIII, 2021 (número genérico, com coleta de participações já efetuada) 
 Anuário do ISCPSI, 2019/2020 (no prelo) 

4.2 – Proposta de Oportunidades de Melhoria 

Melhoria Ações a desenvolver Resultados esperados Prazo Recursos necessários 
Incrementar n.º de 
investigadores associados a 
projetos 

Maior divulgação e 
aplicação de 
benefícios/apoios, através 
do estatuto de 
investigador; 
Reforço de RH qualificados 

Levantamento do n.º 
atual de 
investigadores 
associados a projetos 
e incremento de 10% 

12 
meses 

Elaboração e aprovação 
de regulamento de 
investigador / de 
regulamento de 
prestação do serviço 
docente 

 Contratação de tarefeiros Vinculação de 
Mestres e/ou 
Licenciados em 
projetos de I&D 

12 
meses 

Elaboração e aprovação 
de regulamento de 
bolseiro 

Incrementar o n.º de projetos 
internacionais 

Criação de task-force para 
apoio e supervisão das 
candidaturas 

Incremento de 5% 12 
meses 

Reforço de RH nos 
serviços de secretaria e 
assessoria 

Definição e agilização do 
circuito logístico-financeiro 
relativo aos Financiamento 
Plurianual, por Fundos 
Nacionais – Ref.ª FCT I.P.: 
UIDP/04915/2020  

Simplificação 
procedimental dos canais 
da PSP; 
Criação de modelos 
padronizados; 
Operacionalização do 
Gestor de Ciência e 
Tecnologia do ICPOL e do 
Núcleo de Gestão 
Financeira do ISCPSI 

Acesso mais fluído e 
eficiente aos fundos 
de investimento 

12 
meses 

Reforço de RH nos 
serviços de secretaria e 
assessoria 

Melhoria do material 
informativo e promocional 

Melhoria dos conteúdos na 
página oficial do ISCPSI (em 
português e inglês); 
Necessidade de uma 
plataforma mais flexível e 
atrativa 

Maior acesso e 
difusão de 
informação sobre o 
âmbito e atividades 
do ICPOL 

Não 
definido 

Investimento do 
Ministério da 
Administração Interna  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Publicação de resultados da atividade: CDI/ICPOL (em agregado) 

 

ANEXO 2 – Listagem dos projetos de I&D nacionais e internacionais em curso durante o ano de 2020 

Gestão de projetos de I&D, nacionais e internacionais, em curso (3 projetos internacionais e 9 projetos 
nacionais): 

1. H2020 - IMPRODOVA - Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence 
2. H2020 - MATCH SPORT - Make Amateur Sport Tolerant and Eliminate Discrimination 
3. H2020 - APPRAISE – fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm 

Scenarios against soft targets 
Nota: Candidatura aprovada em janeiro de 2021. 

4. Investigação Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública  
5. FCT - Caracterização do Perfil de Aptidão Física dos Agentes da Polícia de Segurança Pública 
6. FCT - Physical ability test for modern police work 
7. FCT - Para uma História da Polícia em Portugal – dos primórdios aos meados do século XIX 
8. FCT - Para uma História do Ensino Policial em Portugal [1930-2020] 
9. Polícia e Diversidade: representações e atitudes face à diferença 
10. AVALMIPP - Avaliação do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da Polícia de 

Segurança Pública 
11. Modelos de Liderança na Polícia de Segurança Pública  
12. Inquérito Nacional de Satisfação sobre a Polícia de Segurança Pública  

Nota: Os trabalhos preparatórios iniciaram-se no último trimestre de 2020 

Candidatura em construção: 
 H2020 - RADAR - RADicalisation understanding and Anti-Radicalisation measures assessment 

(consórcio Sapienza e UAL). 
 

ANEXO 3 – Listagem dos investigadores do ICPOL com atividade de ID&I reportada em 2020  

Investigadores Doutorados Integrados 

Nome: E-mail: 
Ana Verónica Cabral Neves vonica9@gmail.com 
Carla Alexandra Lopes Martinho Martins cmartinho@iscal.ipl.pt 

Carla Carina Pardal Cardoso Freire Quaresma carina.quaresma@gmail.com 
Eduardo Filipe Rodrigues de Pereira Correia efcorreia@psp.pt 
Elisabete Cruz da Silva Moura Barreiros Ferreira elmouraferreira@gmail.com 
Eurico José Gomes Dias egdias@psp.pt 

Ezequiel Agostinho Maciel Rodrigues ezeqrodrigues@psp.pt 
Fernanda do Rosário Carneiro Silva frcarneiro@psp.pt 
Hélder Valente Dias heldervalentedias@gmail.com 
Hermínio Joaquim de Matos hjmatos@psp.pt 

João José Rodrigues Afonso jrafonso@psp.pt 
Lúcia Maria de Sousa Gomes Gouveia Pais lmpais@psp.pt 
Luis Fernandes Monteiro luismonteiro1955@gmail.com 
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Luís Manuel André Elias lmelias@psp.pt 
Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça luis.massuca@gmail.com 
Maria João Simões Escudeiro mjescudeiro@psp.pt 
Nuno Caetano Barros Lopes Poiares ncpoiares@psp.pt 

Paulo Filipe de Sousa Figueiredo Machado pmachado60@gmail.com  
Rui Filipe Resende M. Coelho Moura rfmoura@psp.pt 
Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras srfelgueiras@psp.pt 
Sónia Maria Aniceto Morgado soniamorgado2006@gmail.com 

Investigadores Doutorados Associados 
Nome: E-mail: 
Felipe Manuel Pathé Duarte fepduarte@psp.pt  

José Fernandes Fontes Castelo Branco jose.fontes.pt@gmail.com 
Raquel Alexandra de Jesus G. M. Brízida Castro raquelalexandraster@gmail.com  

Assistentes de Investigação 
Nome: E-mail: 
Ana Sofia Jorge Buco asjbuco@gmail.com 

António Lourenço G. Pimentel  alpimentel@psp.pt  

Bruno Miguel Fena Torres bmtorres@psp.pt  

David Marcos Borralho Pereira dmbpereira@psp.pt  

Diogo Nuno Martins Paulo dnpaulo@psp.pt  

Hugo Duarte Sousa Batista Guinote hdguinote@psp.pt  

Inês Isabel Capão Calixto ines.calixtho@gmail.com 
José Miguel Maia Pita dos Santos jmmpsantos@psp.pt  

Luís Miguel Faria de Almeida lfaalmeida@psp.pt 

Maria Isaura Almeida mialmeida@psp.pt 
Nuno Ricardo Pica dos Santos picasantos@hotmail.com 
Tiago Veloso Nabais tvnabais@psp.pt  

 

ANEXO 4 – Publicação de resultados da atividade científica: MEL (em agregado) 

 

ANEXO 5 – Publicação de resultados da atividade científica: Relatórios de atividade dos investigadores 

Nota: Com atividade em 2020. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CDI) E DA BIBLIOTECA 

DA PSP 

 

1. Registo de Atividades da Biblioteca do CDI 

 

1.1. Utilizadores: 2796 

1.2. Pesquisas bibliográficas: 3360 

1.3. Obras Consultadas na sala de leitura: 2772 

1.4. Obras emprestadas: 1464 

1.5. Atendimento por correio eletrónico: 384 

1.6. Atendimento telefónico: 1164 

1.7. Aquisições Bibliográficas: 28 

1.8. Inserção de Novos Registos catalográficos de Dissertações de Mestrado na biblio.NET, na 

sub-base Repositório: 117 

1.9. Inserção de Novos registos no RCAAP na Coleção ISCPSI - Dissertações: 145 

 

 

2. Registo de Atividades da Livraria do CDI 

 

2.1. Venda: 143 ex. 

2.2. Oferta: 89 ex. 

2.3. Permuta: 5 ex. 

 

 

3. Participação em Atividade Editorial 

 

3.1. Reimpressões de 2 Monografias: Ciências Policiais e Segurança Interna: Desafios e 

Prospetiva, de Manuel André Elias; Da Atuação dos Seguranças Privados na Prevenção 

Criminal: A Intervenção perante o Crime, de Nuno Ricardo Pica dos Santos; 

3.2. 1 Monografia: COVID-19: Uma Experiência Única em 2020; 

3.3. 1 Revista Politeia: Ano XVII de 2020. 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

4. Projeto RCAAP 

 

4.1. Reconfiguração do Repositório do ISCPSI, no Repositório Comum do RCAAP, com a Criação 

e preparação de 3 novas Coleções: 

 

4.1.1. ISCPSI - Títulos da Atividade Científica; 

4.1.2. ISCPSI - Trabalhos de Investigação Final - Curso de Comando e Direção Policial (CCDP); 

4.1.3. ISCPSI - Trabalhos de Investigação Final - Curso de Direção e Estratégia Policial (CDEP). 

 

 

 

5. Outras Iniciativas 

 

5.1. 3 Sessões online de Apresentação dos recursos bibliográficos, e Serviços disponíveis no 

Centro de Documentação e Informação (CDI), e da Biblioteca da PSP: 

 

5.1.1. Dia 26 de outubro de 2020, 11:00, via Microsoft Teams – 1.º e 2.º CFOP; 

5.1.2. Dia 26 de outubro de 2020, 15:00, via Microsoft Teams – 3.º e 4.º CFOP; 

5.1.3. Dia 12 de novembro de 2020, 16:00, via Microsoft Teams – Ciclo de estudos de  

Mestrado em Ciências Policiais. 

 

5.2. Criação de 2 números do Caderno Informativo - Iniciativa de investigação informativa e 

bibliográfica, associada a determinada comemoração ou efeméride, que pretende dar a 

conhecer a toda a comunidade, os recursos bibliográficos da coleção da biblioteca do CDI, 

assim como, facultar recursos de tipologia diversificada em domínio público, ou em 

acesso aberto, privilegiando o formato electrónico: 

 

5.2.1. Número 1 (em 30 de julho): Dia Mundial Contra o Tráfico de Seres Humanos; 

5.2.2. Número 2 (em 10 de dezembro): Dia Internacional dos Direitos Humanos. 
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Relatório de Atividades 2020 

 

Nome completo: Paulo Filipe de Sousa Figueiredo Machado 
Contactos: Telefone /Telemóvel 917305242/ e-mail pfsmachado@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0003-1555-3620 
Ciência ID: 661D-1694-9EBF 
   

Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Machado, P., Pais, L. G., Morgado, S., & Felgueiras, 
S. (no prelo). An inter-organisational response to 
domestic violence: The pivotal role of police in 
Porto, Portugal. European Law Enforcement 
Research Bulletin 

☒ 2021 

Capítulos livros 

Felgueiras, S., Pais, L. G., & Machado, P. (no prelo). 
O Ministério Público e os desafios no combate à 
violência contra a Mulher. In O passado, presente e 
futuro do Ministério Público Brasileiro: Livro 
comemorativo dos 50 anos da Associação do 
Ministério Público do Estado do Maranhão - 
AMPEM 

☐ 2021 

Capítulos livros 
Machado, P., Pais, L. G., Felgueiras, S., & Quaresma, 
C. (no prelo). Portugal. In High impact domestic 
violence, Springer 

☒ 2020 

Capítulos livros 

Machado, P., Pais, L., Felgueiras, S., & Quaresma, C. 
(2021). What do we know about domestic violence 
and the COVID-19 pandemic in Portugal? In 
Kersten, J. (Coord.). Domestic Violence and the 
2020 COVID-19 Lockdown in the European Union. 
An Analysis of Domestic Abuse Development and 
First Responders’ Experience (Police, Public Health, 
NGO and Victim Services) in 8 European countries. 
Springer 

☒ 2021 

Capítulos livros 

Felgueiras, S., Machado, P. (2020). Modelo de 
diagnóstico de ordem pública. In Rollo, M. F., 
Gomes, P. M., & Cueto-Rodríguez, A. (Coords.), 
Polícia(s) e segurança pública: História e perspetivas 
contemporâneas (pp. 395-418). Lisboa: MUP, 
Museu da Polícia 

☒ 2020 

Capítulos livros 

Ribeiro, N., Machado, P. (2020). O crime de 
resistência e coação sobre funcionário. In Rollo, M. 
F., Gomes, P. M., & Cueto-Rodríguez, A. (Coords.), 
Polícia(s) e segurança pública: História e perspetivas 
contemporâneas (pp. 419-445). Lisboa: MUP, 
Museu da Polícia 

☒ 2020 

Capítulos livros 

Machado, P. Os desafios do habitat urbano para a 
população mais velha. In Canhão, H., Gil, A., Barros, 
P. e Branco, J. (Coords.), Desafios do 
Envelhecimento – médicos, económicos e sociais, 
Lisboa:  

☒ 2021 
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Capítulos livros 

Machado, P. (2020). Crise sanitária e mudança 
social: factos, especulações e responsabilidade 
ética e cívica. In Parreirão, L. (Coord.). Em Tempos 
de Pandemia (pp. 18-40). Lisboa: edição do autor 

☐ 2020 

 
 
Participação em júris académicos 
 
JÚRIS DE DOUTORAMENTO 
O crime e o Contexto: Dois Estudos de Caso em Lisboa, de Ana Verónica Cabral Neves, Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da UNL (orientador)  

Estratégias de Combate ao Branqueamento em Portugal. A Polícia Judiciária e a Evolução Normativa Nacional e 
Internacional (1993/2017), de Vítor Manuel Robalo Paiva, ISCSP da Universidade de Lisboa (arguente) 

 

JÚRIS DE MESTRADO 

Criminalidade Organizada Transnacional: A Ameaça dos Grupo Biker 1%, de Edgar António Ferreira da Palma, 
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa (arguente)  

Segurança Interna: Vulnerabilidade ao Stress e Burnout na Polícia de Segurança Pública, de  João Manuel Simões 
Antunes, ISCPSI (arguente) 

A Influência do Desenho Urbano na criminalidade: Contributos para a Prevenção e Combate do Crime no Bairro 
Catambor, Luanda – Angola, de Fábio Henriques, ISCPSI (arguente) 

Experiência e Crenças sobre Violência Conjugal: Uma Abordagem Comparativa em Cenários Operacionais Distintos, 
de André Nunes, ISCPSI (orientador) 

Redes Sociais e a Polícia – Desafios a uma Relação simbiótica, de Luís Matias, ISCPSI (orientador) 

O Burnout na Polícia de Segurança Pública: Causa e Engagement, de Joana Branco, ISCPSI (arguente) 

Crise de Autoridade? Estudo das Ocorrências de resistência e Coação sobre Funcionário, de Catarina Monteiro, ISCPSI 
(orientador)  

A PSP perante o fenómeno do bullying: da identificação à intervenção, de Daniela Janeiro, ISCPSI (orientador)   

 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Machado, P. (2020). «Envelhecimento, Habitação e Espaço Público», in V Conferência Internacional do 
Forum para a Governação Integrada, GovInt, Lisboa: 31 de janeiro. 2020 

Machado, P. (2020). «Portugal adiado: a crise demográfica e a ausência de um sobressalto cívico para 
reconstruir o País de dentro». Câmara Municipal da Régua, 31 de julho de 2020, consultável em 
https://www.facebook.com/MunicipioPesodaRegua/videos/2745977152305085/ 

2020 

Machado, P. (2020). «Ser idoso em Lisboa: esta cidade não é para velhos?». Pod’entrar. Podcast 
realizado em 28 de novembro de 2020, consultável em 
https://www.youtube.com/watch?v=LkJmheYnlr4&t 

2020 

 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 

- IMPRODOVA – Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence 
(Call: H2020-SEC-2016-2017 – Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal and 
terrorist acts; Topic: SEC-07-FCT-2016-2017; Type of action: Research and Innovation Action (RIA); Project No: 
787054; Grant Agreement No: 787054) 
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Participação, como investigador, nas reuniões do consórcio: 

• Amsterdam, Netherlands – 10-11 fevereiro de 2020, no WTC Schiphol airport (com Profª. Doutora Lúcia 
Pais). 

Participação em reuniões subsequentes (no ISCPSI, no LNEC e online) com os outros participantes no Projeto, a 
saber: Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras, Profª. Doutora Lúcia Pais e Doutora Carina Quaresma. 

Preparação e escrita de relatórios e procedimentos de análise de dados. A saber: 

• Relatórios WP3 (atualizações) 

o T 3.1 

o T 3.3 

o T 3.4 

o D 3.5 (revisão e comentários) 

• Relatórios WP4 

o T 4.2 (tradução e aplicação – guião de entrevista, questionário) 

o D 4.1 (revisão e comentários) 

• Relatório WP5 

o T 5.5 (revisão e comentários) 

• Vídeo 1 – revisão de conteúdos, tradução e gravação de voz-off (versão Portuguesa) 

• Vídeo 2 – preparação e revisão de conteúdos; participação em reuniões on line 

• Preparação de artigo intitulado What do we know about domestic violence and the COVID_Portugal para 
eventual publicação 

• Preparação de capítulo intitulado Portugal para Handbook on high impact domestic violence 

• Informação para Newsletter no. 5 

• Informação para Newsletter no. 6 

• Divulgação de resultados (newsletters e deliverables públicos) do projeto IMPRODOVA através do portal 
Research Gate 

 
 
Outras informações relevantes 
      

 2 Trabalhos de revisão científica (peer reviewing) para as revistas FINISTERRA e CIÊNCIAS E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 A partir de março de 2020 assumi as funções de Coordenador Científico do ICPOL, destacando as seguintes 
atividades: 

o Submissão (em co-autoria) de 2 projetos de investigação científica: 

 Violência doméstica na pandemia COVID-19: Análise longitudinal dos padrões de 
ocorrências em Portugal a partir dos registos das Forças de Segurança, submetido ao 
Programa GENDER RESEARCH for COVID 19, da FCT (1 junho de 2020) [NÃO 
FINANCIADO] 

 fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios against 
soft targEts – APPRAISE, submetido ao Programa HORIZON, call H2020-SU-SEC-2018-
2019-2020 (Security), proposta 101021981 [FINANCIADO] 

o Co-direção da Revista POLITEIA, tendo sido editado o volume do Ano XVII 

o Coordenação da edição do Anuário 2019/2020 do ISCPSI (no prelo) 

o Coordenação da edição do livro Cidade Segura, da autoria de Elisabete Moura (no prelo) 

o Conceção e submissão do projeto «Inquérito Nacional de Satisfação sobre a Polícia de Segurança 
Pública» à Direção Nacional da PSP [APROVADO] 
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 Durante o ano de 2020 lecionei as seguintes UC no Mestrado Integrado em Ciências Policiais e Segurança 
Interna: 

 Sociologia [2º ano] até final de janeiro (ano letivo de 2019/2020) (45 horas TP) 

 Cultura Portuguesa [1º ano] no 2º semestre do ano letivo de  2019/2020 (45 horas TP) 

 Sociologia [2º ano] de setembro a dezembro (ano letivo de 2020/2021) (45 horas TP) 

 Lecionei a UC de Geopolítica, Estratégia e Políticas de Segurança no Vº CDEP – Curso de Direção e 
Estratégia Policial (45 horas TP) 

 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2020 

Crise de Autoridade? Estudo das Ocorrências de resistência e Coação sobre Funcionário, de Catarina 
Monteiro, ISCPSI  

A PSP perante o fenómeno do bullying: da identificação à intervenção, de Daniela Janeiro, ISCPSI 

Experiência e Crenças sobre Violência Conjugal: Uma Abordagem Comparativa em Cenários Operacionais 
Distintos, de André Nunes, ISCPSI 

Redes Sociais e a Polícia – Desafios a uma Relação simbiótica, de Luís Matias, ISCPSI 

 

ORIENTAÇÕES EM CURSO INICIADAS EM 2020 

Impacto Psicológico da Violência Doméstica no Efetivo Policial, de Beatriz Silva, ISCPSI (em co-orientação) 

Atitudes de Jovens Relativamente à Polícia de Segurança Pública, de Daniel Dias, ISCPSI (em co-orientação) 

A Pandemia Covid-19 e o seu impacto na atividade policial, de Rúben Oliveira, ISCPSI (em co-orientação) 

A tatuagem corporal: Consenso e dissensão sobre esta prática social na PSP, de Pedro Correia, ISCPSI (em 
co-orientação) 

O impacto da pandemia na vida das pessoas mais velhas: um estudo de caso em meio urbano, de Andreia 
Adriano, ISCSP, (em co-orientação) 

 

 Exerci as funções de Vice-presidente da Associação Portuguesa de Demografia (mandato de 2019 a 2021) 

 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras 
Contactos: Telefone /Telemóvel 213613900/ e-mail srfelgueiras@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0001-6885-7439 
Ciência ID: FD1E-1C91-24BF 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Capítulos livros -Co-autoria Modelo de diagnóstico de ordem pública: 
Uma abordagem metropolitana sincrónica ☒ 2020 

Capítulos livros – Co-autoria 
Contributos para uma genealogia das 
ciências policiais 

☒ 2020 

Capítulos livros – Co-autoria 
O Ministério Público e os desafios no 
combate à violência contra a Mulher 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais – Co-autoria 

An inter-organisational response to 
domestic violence: The pivotal role of 
police in Porto, Portugal 

☒ 2020 

Capítulos livros – Co-autoria Improdova Handbook – PT contribution ☐ 2020 
artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais – Co-autoria 

Big data in Policing: Profiling, patterns, and 
out of the box thinking 

☒ 2020 

 
Participação em júris académicos 
Provas de Doutoramento da Mestre Ana Verónica Neves – Universidade Nova de Lisboa FCSH 
Provas de Mestrado ( Mestrado Integrado em Ciências Policiais)– 8 presidências  
Provas de Mestrado ( Mestrado em Ciências policiais)– 3 presidências 
Provas de Mestrado ( Mestrado em Ciências policiais)– 2 orientações 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 



Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
MATCH SPORT – Make Amateur Sport Tolerant by Eliminating Discrimination and Racism 
IMPRODOVA - Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence (Pf ver  
https://www.improdova.eu/) 
+SERVIVÇOS SOCIAIS DA PSP (Pf ver  https://www.improdova.eu/) 
 
 
Outras informações relevantes 
      
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Nuno Caetano Lopes de Barros Poiares 
Contactos: 926492691 / e-mail ncpoiares@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0002-9325-0206 
Ciência ID: 7613-FFD8-6B97 
    
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas internacionais 

“O crime de violência doméstica: ato 
reiterado ou não, eis a questão”, Revista 
Eletrónica do Curso de Direito da UFSM, Santa 
Maria, vol. 15, n.º 1, e42646, eISSN 1981-
3694. DOI: 
http://dx.doi.org/10.5902/1981369442646 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais 

“Violência doméstica e redes sociais: a 
proteção jurídico-penal da vida privada na 
internet”, Cyberlaw by CIJIC, Centro de 
Investigação Jurídica do Ciberespaço, 
setembro de 2020, 10.ª edição. Lisboa: 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. ISSN 2183-7295 

☒ 2020 

artigos em publicações 
nacionais 

“Violência Doméstica, Polícia e COVID-19”, 
Polícia Portuguesa, pp. 36-38, V Série, n.º 1, 
abril-junho, Lisboa: DNPSP. 

☐ 2020 

artigos em publicações 
nacionais 

“Violência doméstica, confinamento e COVID-
19”, SOCIALiS - Jornal do Núcleo de 
Estudantes de Sociologia do ISCTE-IUL, 5.ª 
edição, pp. 4-5, 20 de maio, dossier temático 
“Sociologia do Crime”. ISSN: 2184-447X 

☐ 2020 

 
 
Participação em júris académicos 
  

Doutoramento 
 Arguente do projeto de investigação Políticas Públicas de Segurança: uma proposta de prevenção à 

redução da vulnerabilidade juvenil ao tráfico e consumo de drogas no Vale do Rio dos Sinos, do 
tenente-coronel Sérgio Gonçalves dos Santos, Departamento de Ensino da Brigada Militar da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil (26.11.2020) 

 Arguente do projeto de investigação Qualidade de vida no trabalho: uma análise do 32.º Batalhão de 
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, do tenente-coronel João Ailton Iaruchewski, 
Departamento de Ensino da Brigada Militar da Secretaria de Segurança Pública do Estado do RGS, 
Brasil (25.11.2020) 



 Arguente do projeto de investigação Discursos e práticas institucionais em contextos racializados: a 
Polícia de Segurança Pública, de António Manuel Castelo, sob a orientação da Prof.ª Catarina Fróis, 17 
valores, doutoramento em Antropologia do ISCTE-IUL e FCSH-UNL (17.07.2020) 

 Co-Orientador (com o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires) da tese de doutoramento em História, 
Estudos de Segurança e Defesa, de Sérgio Fernandes, com o tema Polícia e Identidade: Modernização 
e Perspetivas de Futuro, ISCTE-IUL (desde 2020) 

 Co-Orientador (com o Prof. Luís Tomé) da tese de doutoramento em Relações Internacionais A 
Segurança e os Grandes Eventos Desportivos como Instrumento de Afirmação Geopolítica, de Rui 
Álvaro Marta, UAL (desde 2020) 

 Co-Orientador (com a Prof.ª Helena Carreiras) da tese doutoral em Sociologia, The value of Offender 
Based Research in Evidence Based Policing, de Inês Maria Wortelboer Narciso, ISCTE-IUL (desde 2019) 
 
Mestrado 

 Co-Orientador da dissertação de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Beatriz Vieira 
Cardoso, com o tema Segurança Urbana e Prevenção Situacional: o estudo de caso do Bairro da Bela 
Vista, com o Doutor Sérgio Felgueiras (presidente) e o Doutor Luís Elias (arguente), 17 valores, ISCPSI, 
Lisboa (17.11.2020) 

 Orientador da dissertação de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Inês Lopes 
Gaspar, com o tema Delinquência juvenil: crianças e jovens expostos à violência entre ascendentes, 
com o Doutor Artur Rocha Machado (presidente) e o Doutor José Fernandes (arguente), 16 val., 
ISCPSI (10.11.2020) 

 Co-Orientador da dissertação de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Inês Filipa 
Figueiredo, com o tema Atuação policial, preconceito e minorias étnicas, 14 valores, ISCPSI, Lisboa 
(10.11.2020) 

 Presidente do júri de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Jéssica Chambino 
Rodrigues, com o tema Do Plano Individual de Readaptação, com o Doutor José Fontes (orientador) e 
a Doutora Catarina Fróis (arguente), 12 valores, ISCPSI, Lisboa (04.11.2020)   

 Presidente do júri de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Ângelo Garcia Cambundo, 
com o tema Crianças de rua na ilha do Cabo, em Angola. O reconhecimento da realidade e contributos 
para a sua prevenção, com o Doutor José Fontes (orientador) e a Doutora Ana Paula Cordeiro 
(arguente), 16 valores, ISCPSI, Lisboa (29.10.2020)   

 Presidente do júri de mestrado em Gestão da Segurança, de Carlos Manuel Pereira, com o tema A 
projeção operacional da dimensão externa da PSP, com o Doutor Luis Elias (orientador) e o Doutor 
José Fontes (arguente), 17 valores, ISCPSI, Lisboa (17.07.2020)   

 Orientador da dissertação de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Ana Filipa Santos, 
com o tema Da autonomia científica da Criminologia, com a Doutora Maria João Escudeiro 
(presidente) e o Doutor Felipe Pathé Duarte (arguente), 17 valores, ISCPSI, Lisboa (16.07.2020) 

 Orientador da dissertação de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Jéssica Mateus 
Ramos, com o tema Atividade policial e a implementação da visão zero em Lisboa, com o Doutor 
Hélder Valente Dias (presidente) e o Doutor José Fernandes (arguente), 16 valores, ISCPSI, Lisboa 
(16.07.2020) 

 Presidente do júri de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Juliana Resende Silva de 
Lima, com o tema Investigação Criminal de Tráfico de Pessoas para fins de exploração sexual, com a 
Doutora Maria João Guia (orientadora) e o Doutor Helder V. Dias (arguente), ISCPSI, Lisboa 
(15.07.2020)   

 Presidente do júri de mestrado em Criminologia e Investigação Criminal, de Neryse Pires Nery Prado, 
com o tema O terrorismo e o contraterrorismo no Brasil: a resposta da legislação, com o Doutor 
Hermínio Matos (orientador) e o Doutor Felipe Pathé Duarte (arguente), 13 valores, ISCPSI 
(14.07.2020) 

 Presidente do júri de mestrado em Gestão da Segurança, de Nelmo dos Santos Passos, com o tema 
(Des)Controlo do mercado de armas do Mercosul: o ingresso ilegal de armamento no Brasil, com o 
Doutor Helder Valente Dias (arguente) e o Doutor João Afonso (orientador), 15 valores, ISCPSI 
(13.07.2020) 



 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Ricardo Silva, com o tema A 
(des)ordem pública na Primeira República (1910-1926): a atuação da Polícia Cívica, com o Doutor 
Nuno Bessa Moreira (arguente) e o Doutor Eurico Dias (Orientador), 15 valores, ISCPSI, Lisboa 
(05.06.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Ruben Silva, com o tema 
Identificação de suspeitos e consequências jurídicas da recusa: abordagem aos procedimentos 
policiais na PSP de Lisboa, com a Doutora Inês Ferreira Leite (arguente) e o Prof. Rui Pereira 
(orientador), 15 valores, ISCPSI, Lisboa (04.06.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Nuno Mendonça, com o tema Da 
atividade das polícias municipais: a solicitação para o desempenho de funções específicas de OPC no 
COMETLIS, com o Doutor Rui Moura (Arguente) e o Doutor José Fernandes (Orientador), 16 valores, 
ISCPSI, Lisboa (03.06.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Emanuel Furtado, com o tema A 
Polícia Nacional de Cabo Verde e a Segurança Aeroportuária, com o Doutor Felipe Pathé Duarte 
(Arguente) e o Doutor Eduardo Correia (Orientador), 14 valores, ISCPSI, Lisboa (02.06.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Joana Bicho, com o tema A 
influência do turismo no volume de crimes: uma análise do furto por carteirista na cidade de Lisboa, 
com o Doutor Eduardo Viegas Ferreira (Arguente) e o Doutor Eduardo Correia (Orientador), 14 
valores, ISCPSI, Lisboa (02.06.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado em Ciências Policiais, de João Domingues, com o tema A venda de 
falsos estupefacientes e substâncias psicotrópicas: a qualificação jurídico-penal, com o Prof. 
Catedrático Mário Ferreira Monte (Arguente) e a Prof.ª Catedrática Maria Fernanda Palma 
(Orientadora), 16 valores, ISCPSI (01.06.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Catarina Monteiro, com o tema 
Crise de Autoridade? Estudo das ocorrências de resistência e coação sobre funcionário, com o Doutor 
Eduardo Viegas Ferreira (Arguente) e o Doutor Paulo Machado (Orientador), 15 valores, ISCPSI, Lisboa 
(01.06.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Calido Baldé, com o tema A 
investigação criminal na Polícia de Ordem Pública da Guiné-Bissau: os novos desafios da 
criminalidade, com o Doutor Helder Valente Dias (Arguente) e o Doutor Eduardo Correia (Orientador), 
15 valores, ISCPSI, Lisboa (29.05.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Heldon Monteiro, com o tema A 
comunicação externa da Polícia Nacional de Cabo Verde: o Gabinete de Comunicação e Imagem, com 
o Doutor Eurico Dias (Arguente) e o Doutor Eduardo Correia (Orientador), 15 valores, ISCPSI, Lisboa 
(29.05.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Mateus Lopes, com o tema Análise 
da satisfação dos benefícios dos Serviços Sociais da PSP, com o Doutor João Sousa Mendes (Arguente) 
e o Doutor Nuno Venes (Orientador), 15 valores, ISCPSI, Lisboa (28.05.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de André Nunes, com o tema 
Experiência e crenças sobre violência conjugal: uma abordagem comparativa em cenários 
operacionais distintos, com a Doutora Lúcia Pais (Arguente) e o Doutor Paulo Machado (Orientador), 
14 valores, ISCPSI, Lisboa (27.05.2020)  

 Presidente do Júri de mestrado integrado em Ciências Policiais, de Cédric Costa, com o tema Os 
serviços remunerados na PSP: um mal necessário ou um bem (in)dispensável? com a Doutora Sónia 
Morgado (Arguente) e o Doutor Luís Elias (Orientador), 15 valores, ISCPSI, Lisboa (25.05.2020)  

 
Conferências/Lançamentos de livros 
 

Descrição Ano 
Moderador no painel 1 no Webinário Desafios para a segurança das mulheres no século XXI, 
ICPOL-ISCPSI, Lisboa (24.11.2020) 2020 

 
 
 



 
 
Projetos de Investigação (em curso) 
 
Projeto de Investigação “Polícia e Diversidade” (projeto a iniciar com as Assistentes de 
Investigação do ICPOL, mestre Maria Isaura Almeida e licenciada Ana Buco). 
 
 
Arbitragem científica 
 

1. Avaliador da Police Practice and Research: An International Journal, Online ISSN 1477-271X; Print 
ISSN 1561-4263, Taylor & Francis Group, UK (1 artigo em 2020) 

2. Avaliador Ad hoc da Revista Eletrónica do Curso de Direito da UFSM, ISSN 1981-3694 - DOI: 
10.5902/19813694 – A1 Qualis (dois artigos em 2020) 

3. Avaliador de 13 (treze) resumos submetidos à Secção Temática Segurança, Defesa e Forças 
Armadas, XI Congresso Português de Sociologia, ICS-UL e ISCTE-IUL (2020) 

 

Outras informações relevantes 
 

1. Medalha Honorífica de Prata atribuída pelo Conselho Científico do ISCPSI em 17.09.2020 
2. Em 13.02.2020 obteve o título de especialista em Direito Penal, com provas públicas, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto, pelo IPLisboa, IPLeiria e IPBeja 
3. Em 2020 concluiu o curso de especialização do Curso de Mestrado em Direito Penal na FDUL.  
4. Membro do Conselho de Redação da Revista Politeia (desde 2020) 
5. Professor Convidado no Instituto Politécnico de Beja, na Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra e na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa (2020).  
6. Coordenador (com Ana Romão e Saudade Baltazar) da Secção Temática ST9 - Segurança, Defesa 

e Forças Armadas da Associação Portuguesa de Sociologia (2018-2022) 
7. Diretor do Departamento Científico de Ciências Policiais (desde 2019) 
8. Coordenador do Curso de Mestrado em Ciências Policiais (desde 2016) 

 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Luís Manuel André Elias 
Contactos: Telefone /Telemóvel +351961010171/ e-mail lmelias@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Associado 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8727-2137  
Ciência ID: 5E19-BF2C-5A06  
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

A Polícia de Segurança Pública no combate 
à pandemia de Covid-19 in IDN Brief 
COVID-19 e a Gestão de Crises: um novo 
paradigma? 

☐ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

A missão da PSP no quadro da pandemia 
de COVID-19” da série V, n.º 1, abr_jun 
2020 da RPP. 

☐ 2020 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
 
- 13jun2020: Provas Públicas na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa do Mestre 
CLÁUDIO FEREIRA GOMES, com a dissertação subordinada ao tema O Tráfico de Drogas e o 
Direito Constitucional à Segurança no Brasil. Presidente: Doutor Jorge Bacelar Gouveia. Vogais: 
Doutor Nélson Lourenço, Doutor José Fontes, Doutor Armando Marques Guedes, Doutor 
Francisco Proença Garcia, Doutor Francisco Pereira Coutinho, Doutor Pedro Lomba, Doutor Luís 
Elias e Doutor António André Inácio. 
- 13jan2020: Provas Públicas do Licenciado NUNO GONÇALO PAIXÃO AMARAL SANTOS 

ALMEIDA, com a dissertação subordinada ao tema, O Cão na Segurança e Contraterrorismo. 
Presidente: Doutor Sérgio Ricardo Costa Chagas Felgueiras Arguente: Doutor Felipe Pathé Duarte  
Orientador: Doutor Luís Manuel André Elias   
- 28fev20202: Provas Públicas no ISCPSI do Licenciado CARLOS MANUEL LOPES PEREIRA, com a 
dissertação subordinada ao tema: A Projeção Operacional da Dimensão Externa da Polícia de 
Segurança Pública Presidente: Doutor Nuno Caetano Lopes de Barros Poiares  Arguente: Doutor 
José Fernandes Fontes Castelo Branco  Orientador: Doutor Luís Manuel André Elias 
- 17nov2020: Provas Públicas no ISCPSI da Licenciada BEATRIZ VIEIRA CARDOSO, com a 
dissertação subordinada ao tema: A segurança urbana e a prevenção situacional: o estudo de 



caso do Bairro da Bela Vista em Setúbal. Presidente: Doutor Sérgio Ricardo Costa Chagas 
Felgueiras Arguente: Doutor Luís Manuel André Elias. Orientadora: Elisabete Moura Ferreira 
- 26mai2020: Provas Públicas no ISCPSI do Licenciado MIGUEL PASSOS, com a dissertação 
subordinada ao tema: A geolocalização na PSP: A atualidade e potencialidades futuras. 
Presidente: Doutor Ezequiel Rodrigues Arguente: Doutor Luís Manuel André Elias. Orientadora: 
Doutora Paula Espírito Santo. 
- 28mai2020: Provas Públicas no ISCPSI da Licenciada DIANA MARTINS, com a dissertação A PSP 
em Missões da ONU: Contributo para um modelo referencial de avaliação de impactos. 
Presidente: Doutor Ezequiel Rodrigues Arguente: Doutor Luís Tomé Orientador: Doutor Luís 
Manuel André Elias 
 
 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Participou enquanto orador no Congreso Internacional los Desafíos de la Policía en la Historia 
Contemporánea 2-4 de diciembre de 2020 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Universidad Complutense de Madrid. Apresentou, conjuntamente com David Pereira, o tema: 
“O Papel da Polícia na Proteção do Ambiente” 

2020 

Participou enquanto orador na AdHoc39 Conference da CEPOL. Apresentou o tema: 
“Design and implementation of Soft Targets Operational Action Plans. Case study: 
“Champions League Finals, Lisbon 2020”.  

2020 

Participou enquanto orador no ISPP Webinar da INTERPOL: Major Events - How Covid19 
is affecting LEA and Organizations approaches/strategies: challenges and impacts. 
Apresentou o seguinte: “The 2020 Lisbon UEFA Champions League. A complex security 
operation during a pandemic”. 

2020 

Participou no AFF Webinar onde efetou uma apresentação sobre “Champions League 
Finals 2020: a security operation during a pandemic” 

2020 

Participou na 2.ª Conferência Dimensão Externa sobre a Segurança Interna, numa 
parceria entre o OBSERVARE – UAL e o ICPOL – ISCPSI, onde efetuou uma 
apresentação sobre: “Externalização da Segurança Interna em Contexto de Pandemia 
Global” 

2020 

Participou no Webinar “Crise Pandémica e Perceções de (In)Segurança”, uma co-
organização ente a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade 
Nova de Lisboa e do Instituto da Defesa Nacional (IDN), onde apresentou o tema: “A 
Pandemia, as Ameaças Reais à Segurança e a missão das Forças de Segurança” 

2020 

Co-Organizador do Webinário “Desafios para a Segurança das Mulheres no Século 
XXI”, uma organização da PSP (Departamento de Operações) e do ISCPSI (ICPOL) 

2020 

Co-Organizador do Webinário “A Pandemia de COVID-19 e a Segurança Interna”, uma 
organização conjunta da PSP (Departamento de Operações) e do ISCPSI (ICPOL) 

2020 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Projeto de Avaliação do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da PSP (Projeto 
ICPOL). 
UN Global Guidelines on the Security of Major Sporting Events: Promoting Sustainable Security 
& Legacies (UN Guide on MSE), participação na Task Force internacional de desenvolvimento 
deste documento em termos internacionais. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
      
Docência no Mestrado em Direito e Segurança na Nova School of Law 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Lúcia Maria de Sousa Gomes Gouveia Pais 
Contactos: Telefone /Telemóvel introduzir número/ e-mail lgpais.25@gmail.com 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0002-6001-5189 
Ciência ID: 8316-C2DA-376B 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Machado, P., Pais, L. G., Morgado, S., & 
Felgueiras, S. (no prelo). An inter-
organisational response to domestic violence: 
The pivotal role of police in Porto, Portugal. 
European Law Enforcement Research Bulletin. 

x 2021 

Capítulos livros 

Felgueiras, S., Pais, L. G., & Machado, P. (no 
prelo). O Ministério Público e os desafios 
no combate à violência contra a Mulher. In O 
passado, presente e futuro do Ministério 
Público Brasileiro: Livro comemorativo dos 50 
anos da Associação do Ministério Público do 
Estado do Maranhão - AMPEM. 

Por convite data. 

Capítulos livros 
Machado, P., Pais, L. G., Felgueiras, S., & 
Quaresma, C. (no prelo). Portugal. In High 
impact domestic violence . 

x       

Capítulos livros 

Pais, L. G., & Felgueiras, S. (2020). Contributos 
para uma genealogia das ciências policiais. In 
Rollo, M. F., Gomes, P. M., & Cueto-Rodríguez, 
A. (Coords.), Polícia(s) e segurança pública: 
História e perspetivas contemporâneas (pp. 
85-100). Lisboa: MUP, Museu da Polícia. 

x 2020 

 
Participação em júris académicos 
Como Arguente: 

- Dissertação de Mestrado Integrado em Ciências Policiais (CMICP) 

Título: Experiência e crenças sobre violência conjugal: Uma abordagem comparativa em cenários 
operacionais distintos. 

Aspirante: André Filipe Mendes Nunes. 

Instituição de apresentação: ISCPSI. 

Data de apresentação: 27 de maio de 2020. 



Júri: Intendente, Prof. Doutor Nuno Poiares (ISCPSI, Presidente), Prof.ª Doutora Lúcia G. Pais (ISCPSI, 
Arguente), Prof. Doutor Paulo Machado (ISCPSI e LNEC, Orientador). 

Classificação: 14 valores. 

Como Presidente: 

- Dissertação de Mestrado em Ciências Policiais 

Título: Gestão de segurança pública e cidades: O papel dos municípios no combate à violência 

Nome: Cláudio Alberto Gabriel Guimarães. 

Instituição de apresentação: ISCPSI. 

Data de apresentação: 09 de janeiro de 2020. 

Júri: Prof.ª Doutora Lúcia G. Pais (ISCPSI, Presidente), Superintendente, Prof. Doutor José Antunes 
Fernandes (ISCPSI, Arguente), Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras (ISCPSI, Orientador). 

Classificação: 16 valores.  

Como Orientadora ou Co-orientadora:  

- Dissertações de Mestrado Integrado em Ciências Policiais (CMICP) 

- Título: A atividade policial nas manifestações políticas: O que dizem as televisões.  

Aspirante: Luís Filipe Teixeira Macedo.  

Instituição de apresentação: ISCPSI.  

Data de apresentação: 04 de junho de 2020.  

Júri: Subintendente, Prof. Doutor Ezequiel Rodrigues (ISCPSI, Presidente), Prof. Doutor Nuno Brandão 
(Universidade Católica, Arguente), Prof.ª Doutora Lúcia G. Pais (ISCPSI, Orientadora).  

Classificação: 15 valores.  

- Título: Cobertura mediática da atuação policial em manifestações políticas: Análise comparativa da 
imprensa escrita.  

Aspirante: Gonçalo Filipe dos Santos Pereira.  

Instituição de apresentação: ISCPSI.  

Data de apresentação: 05 de junho de 2020.  

Júri: Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras (ISCPSI, Presidente), Prof.ª Doutora Maria de 
Fátima Amante (ISCSP, Arguente), Prof.ª Doutora Lúcia G. Pais (ISCPSI, Orientadora).  

Classificação: 15 valores.  

- Título: Os serviços remunerados na Polícia de Segurança Pública: Um mal necessário ou um bem 
(in)dispensável? (Coorientação) 

Aspirante: Cédric Oliveira da Costa. 

Instituição de apresentação: ISCPSI. 

Data de apresentação: 25 de maio de 2020. 



Júri: Subintendente, Prof. Doutor Nuno Poiares (ISCPSI, Presidente), Prof. Doutora Sónia Morgado 
(ISCPSI, Arguente), Superintendente, Prof. Doutor Luís Elias (ISCPSI, Orientador). 

Classificação: 15 valores 

- Título: A PSP em missões da ONU: Contributo para um modelo referencial de avaliação dos impactos. 

(Coorientação) 

Aspirante: Diana Salomé da Silva Martins. 

Instituição de apresentação: ISCPSI. 

Data de apresentação: 28 de maio de 2020. 

Júri: Subintendente, Prof. Doutor Ezequiel Rodrigues (ISCPSI, Presidente), Prof. Doutor Luís Tomé (UAL, 
Arguente), Superintendente, Prof. Doutor Luís Elias (ISCPSI, Orientador). 

Classificação: 15 valores 

 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
- IMPRODOVA – Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence 

(Call: H2020-SEC-2016-2017 – Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal 
and terrorist acts; Topic: SEC-07-FCT-2016-2017; Type of action: Research and Innovation Action (RIA); 
Project No: 787054; Grant Agreement No: 787054) 

Participação, como investigadora, nas reuniões do consórcio: 

 Amsterdam, Netherlands – 10-11 fevereiro de 2020, no WTC Schiphol airport (com Prof. Doutor 
Paulo Machado). 

Participação em reuniões subsequentes (no ISCPSI, no LNEC e online) com os outros participantes no 
Projeto, a saber: Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras, Prof. Doutor Paulo Machado e Prof. 
Doutora Carina Quaresma. 

Preparação e escrita de relatórios e procedimentos de análise de dados. A saber: 

 Relatórios WP3 (atualizações) 
o T 3.1 
o T 3.3 
o T 3.4 
o D 3.5 (revisão e comentários) 

 Relatórios WP4 
o T 4.2 (tradução e aplicação – guião de entrevista, questionário) 
o D 4.1 (revisão e comentários) 

 Relatório WP5 
o T 5.5 (revisão e comentários) 

 Vídeo 1 – revisão de conteúdos, tradução e gravação de voz-off (versão Portuguesa) 



 Vídeo 2 – preparação e revisão de conteúdos; participação em reuniões on line 
 Preparação de artigo intitulado What do we know about domestic violence and the 

COVID_Portugal para eventual publicação 
 Preparação de capítulo intitulado Portugal para Handbook on high impact domestic violence 
 Informação para Newsletter no. 5 
 Informação para Newsletter no. 6 
 Divulgação de resultados (newsletters e deliverables públicos) do projeto IMPRODOVA através 

do portal Research Gate 

 
 
Outras informações relevantes 
- Coordenação científica do Laboratório de Grandes Eventos (ISCPSI). 

Atividade editorial 

Membro do Conselho Editorial do European Law Enforcement Research Bulletin (CEPOL; Budapest, 
Hungary) – até 30 de março de 2020. 

Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Ciências Policiais (Brasília, Brasil). 

Membro do Conselho Consultivo da revista PsicoUSF (Universidade de S. Francisco, S. Paulo, Brasil). 

Revisora do Internal Security Journal (Szczytno, Polónia). 

Revisora do European Law Enforcement Research Bulletin (CEPOL; Budapest, Hungary). 

Membro da Direção da revista Politeia (Ordem de Serviço nº 29, de 08MAR2017) – até 30 de janeiro de 
2020. 

 
- Revisão de artigo para a Revista Brasileira de Ciências Policiais (novembro de 2020). 
 
 



                                                                                                                   

 
Relatório de Atividades 2020 

 
Nome completo: Rui Filipe Resende Melo Coelho de Moura 
Contactos: Telefone /Telemóvel 964347582/ e-mail rfmoura@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8355-0088 
Ciência ID: N/A 
   

Publicações 
 

Obras Descrição 
arbitragem 
científica 

Ano 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

 

Participação em júris académicos 
156427_Albardeiro_Body-Worn Cameras-Perceção dos Polícias com funções operacionais da 
Divisão Policial da Amadora 
155089_Mendonça_Da atividade das Polícias Municipais  
156426_MATIAS_Redes sociais e a polícia - desafios a uma relação simbiótica; 
0155841_Cruz_Potencial reestruturação das subunidades do COMETLIS 
 

Conferências 
 

Descrição Ano 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 



 
 
 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Em curso: (Boas práticas de) Liderança na Polícia de Segurança Pública - LEADPOL 
Em curso: Avaliação do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da Polícia de 
Segurança Pública - AVALMIPP 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 

Outras informações relevantes 
      
Nada a referir 
 
 Rui Filipe Resende 
Melo Coelho de 
Moura

2021.01.05 
16:04:58 Z



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Luís Fernandes Monteiro 
Contactos: Telefone /Telemóvel 968405334/ e-mail luismonteiro1955@gmail.com 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8118-5593 
Ciência ID: FC1C-9FE6-1AA5 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Obras/Monografias 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CADETES, 
JUNIORES E SENIORES EM AÇÕES DE 
PUXAR VS. EMPURRAR NO JUDO, COM 
RECURSO À TENSIOMIOGRAFIA 

☐ 2020 

Obras/Monografias 
RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO - Futebol 
Clube Barreirense Infantis A (SUB-13) 
2018/2019 

☐ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Atividade física em contexto de contenção 
social COVID-19 e impacto na 
aptidão física dos Cadetes-Alunos do 
MICP/CFOP do ISCPSI 

☐ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Fiabilidade do Circuito de Aptidão para a 
Função Policial ☐ 2020 

 
 
Participação em júris académicos 
Doutoramento – António Júlio Vitorino Nunes (Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias) 
Mestrado em Futebol - João Pedro Bandeira Maia (Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias) 
Mestrado em Treino - João Manuel de Sousa Machado (Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias) 
Mestrado em Futebol - Natanael João Pereira e Costa (Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias) 
Mestrado em Treino em Treino Desportivo – Pedro Fragoso Mendes Pratas (Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias) 
Mestrado em Treino Desportivo – Ana Cristina de Menezes Hormigo (Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias) 
Mestrado em Treino - Ana Catarina Mata de Oliveira (FMH-UL). 
 
 



 
Conferências 
 

 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
      
2020/2022 – Project ICPOL/ISCPSI/PSP: Physical ability test for modern police work (TSAC-PAT). 
Research team: Luís Monteiro (PI); Luís Massuça; Jorge Infante; Sérgio Felgueiras; Tiago Silva; 
Américo Sequeira; Bruno Torres; Rui Marta (Em curso). 
 
2020-2021 – Project ICPOL/ISCPSI/PSP: Health-related requirements of police officers in relation 
with their workload (TSAC-HZONE). Research team: Luís Massuça (PI); Luís Monteiro; Jorge 
Infante; Sérgio Felgueiras; Tiago Silva; Américo Sequeira; Bruno Torres; Rui Marta (Em curso). 
 
2019-2021 - Maturação biológica, aptidão física e seleção desportiva no Judo - Luís Monteiro 
(PI); Rui Veloso;  João Crisóstomo; Luís Nogueira; Paula Saldanha  (Em curso). 
 
 
 
Outras informações relevantes 
      
1) Participação em Centro de Investigação 
 ICPOL – Centro de Investigação do ISCPSI (ICPOL/ISCPSI/PSP; UI 4804) – Investigador 

integrado (Research team 1: Police Work and Organization). 
 CIDEFES – Centro de Investigação da FEFD – ULHT – Investigador associado. 
 
2) Revisor em Revistas Internacionais 

 
European Journal Of Sports Science 
Retos – Revista da Fundacion Española para la Ciencia y la Tecnología 
International Journal Environmental  Research Public Health 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Sóna Maria Aniceto Morgado 
Contactos: Telefone /Telemóvel 965431934/ e-mail soniamorgado2006@gmail.com 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0002-7036-5174 
Ciência ID: 9016-B2AD-087E 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Sobreiro, P., Carvalho, P. G., Sequeira, P., & 
Morgado, S. A. M. (2019). An approach to the 
phenomenon of handball players’ retention in 
Portuguese Context. In V. Schweiger (Ed.), 5th EHF 
Scientific Conference Handball for life (pp. 75-80). 
Vienna: Austria. 
 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Leal, S., Ruivo, P., & Morgado, S. M. A. (2020). A 
systematic literature review of the quality of 
working life and employee outcomes. Book of 
Abstracts of 1st International Conference on 
Management, technology and Tourism: Social 
Value Creation (ICOMTT 2020) – International 
Conference on Management, Technology and 
Tourism, 92. 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Morgado, S. M. A., Moniz, T., & Felgueiras, S. (2020). 
Facebook and Polícia de Segurança Pública: An 
exploratory study if follower’s engagement. In Á. 
Rocha, J. Reis, M. Peter, and Z. Bogdanović. 
Marketing and Smart Technologies. Smart 
Innovation, Systems and Technologies (pp. 363-
376). Springer, Cham. 
 

☒ 2020 

 
Participação em júris académicos 

 Arguente na dissertação de Cédric Costa: “Os serviços remunerados na Polícia de Segurança Pública: Um mal 
necessário ou um bem (in)dispensável?”, Mestrado Integrado em Ciências Policiais e Segurança Interna. ISCPSI, 
25 de Maio de 2020. 

 Vogal na dissertação de Nuno Miguel Espadinha Albardeiro: “Body-worn Cameras: Percepção dos polícias com 
funções operacionais da Divisão Policial da Amadora”. Mestrado Integrado em Ciências Policiais. ISCPSI   

 Vogal na dissertação de Sofia de Jesus Monteiro Marques Valverde: “Plano de comunicação externa no contexto 
da Polícia de Segurança Pública”. Mestrado Integrado em Ciências Policiais. ISCPSI. 

 Vogal na dissertação de Ricardo Filipe Carvalho Duarte: “Autolegitimidade policial: O impacto da publicidade 
negativa policial pelos media”. Mestrado Integrado em Ciências Policiais. ISCPSI. 

 Vogal na dissertação de Jaime Carlos Gomes da Cruz: “Potencial reestruturação das subunidades policiais no 
COMETLIS: As divisões integradas e destacadas de competência territorial”. Mestrado Integrado em Ciências 
Policiais. ISCPSI. 



 Vogal na dissertação de Ismael Oliveira Carvalho: “Sistema de videovigilância (CCTV) na Freguesia Águas Livres: 
Efeitos na criminalidade e no sentimento de insegurança”.  Mestrado Integrado em Ciências Policiais. ISCPSI.  

 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Conferência Tecnologias Emergentes: a Saúde do Futuro?, 10 de Dezembro, Associação para a Promoção 
e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI). Lisboa. 

2020 

Conferência Orçamento do Estado para 2021 – Protecção Social, 24 de Novembro, Ordem dos 
Economistas e Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa 

2020 

Conferência Digital Gestão no Pós-Covid19, 11 Novembro. ISCTE – Executive Education,Lisboa 2020 
Conferência Digital Non-Financial and Integrated Reporting in the Public Sector, 30 September. 
EUROSAI, European Confederation of Institutes of IA, Brussels. 

2020 

ICOMTT 2020 – International Conference on Management, Technology and Tourism, 6 e 7 Fevereiro, 
Instituto Politécnico de Santarém. Santarém, Portugal. (ComunicaçãoVit) 

2020 

 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
 Participação no Projecto IMPRODOVA – Estudo da violência doméstica, no âmbito do H2020. – WP1 E WP2 
 Qualidade de Vida no Trabalho: Validação de Escala em Portugal aplicada a Diversos Sectores de Atividade 

(QVT_VEP) – Investigadora Responsável: Susana Leal – Equipa: Abel Santos; Alfredo Silva; Pedro Sobreiro; 
Sónia Morgado; Paula Ruivo; Carlos Silva; Maria Oliveira; José Rodrigues; Rui Matos; Filipe Rodrigues; Sandra 
Oliveira. – Financiamento CIEQV. 

 
 
Outras informações relevantes 
      
 3º lugar no 1º Concurso CIEQV-LQRC – Investigação Científica Multidisciplinar, com o projecto: Qualidade de 

Vida no Trabalho: Validação de Escala em Portugal aplicada a Diversos Sectores de Atividade (QVT_VEP) – 
Investigadora Responsável: Susana Leal – Equipa: Abel Santos; Alfredo Silva; Pedro Sobreiro; Sónia Morgado; 
Paula Ruivo; Carlos Silva; Maria Oliveira; José Rodrigues; Rui Matos; Filipe Rodrigues; Sandra Oliveira. – 
Financiamento CIEQV. 

 Comité Científico de revisores in The Annual Virtual Conference on the Dialogue between Science and 
Theology (DIALOGO-CONF 2020), 3 – 12 November, Romania. 

 Comité Científico de ICMarkTech'20 - The 2020 International Conference on Marketing and Technologies, 
ISCTE - University Institute of Lisbon), 8 - 10 October 2020, Lisboa, Portugal. 

 Comité Científico de revisores in 1stInternational Conference on Psychology, Sociology, Pedagogy, and 
Religious Issues Modern Man faces (DIALOGO-CONF 2020 VICSSR), 19 – 26 May, Romania 

 Curso “Criação de testes na plataforma moodle”, 1 e 12 de junho 2020, promovido pelo IPSantarém – Instituto 
Politécnico de Santarém, com a duração de 20 horas. 

 Curso “Construção de indicadores de apoio à gestão e avaliação de resultados”, 21 a 22 de Setembro, 
ministrado pela Direcção Geral do Tribunal de Contas, com a duração de 9 horas. 

 Curso “Validação de instrumentos de recolha de dados através de testes estatísticos”, promovido pela 
Unidade de Investigação do IPSantarém. 

 Membro do comité de revisores da Revista da Unidade de Investigação do Politécnico de Santarém (RUIIPS), 
do Instituto Politécnico de Santarém. 

 Membro do Conselho Editorial da Revista Politeia – Revista Portuguesa de Ciências Policiais, do ISCPSI. 
 Revisora Ad-Hoc da European Law Enforcement Research Bulletin, do CEPOL. 
 Membro do Conselho Pedagógico do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna – ISCPSI. 
 Membro do Conselho Científico do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna – ISCPSI. 
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Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0001-8786-3498 
Ciência ID: 651F-8E2A-CBEB 
 
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em 
publicações 
científicas 
nacionais e/ou 
Internacionais 

Fragoso, I., Ramos, S., Teles, J., Volossovitch, A., 
Ferreira, A.P., & Massuça, L. (in press). The effect of 
maturational status-related variation in physical fitness 
attributes and individual game performance of male 
adolescent Portuguese basketball players using a new 
cut-off value of age at peak height velocity. 

☒ 
In 

press 

artigos em 
publicações 
científicas 
nacionais e/ou 
Internacionais 

Ramos, S., Volossovitch, A., Ferreira, A. P., Barrigas, C., 
Fragoso, I., & Massuça, L. (2020). Differences in 
Maturity, Morphological, and Fitness Attributes 
Between the Better- and Lower-Ranked Male and 
Female U-14 Portuguese Elite Regional Basketball 
Teams. Journal of Strength and Conditioning Research, 
34(3), 878-887. PMID: 29939898; 
DOI: 10.1519/JSC.0000000000002691. 

☒ 2020 

artigos em 
publicações 
científicas 
nacionais e/ou 
Internacionais 

Ramos, S.B.A.S., Volossovitch, A., Ferreira, A. P., 
Fragoso, I., & Massuça, L. (2020). Atributos 
morfológicos e de aptidão física de jovens 
basquetebolistas portugueses masculinos: valores 
normativos de acordo com a idade e maturação 
biológica. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
Desportivo © Comité Olímpico de Portugal, 1-19. 

☒ 2020 

artigos em 
publicações 
científicas 
nacionais e/ou 
Internacionais 

Laiseca, J.D.L., & Massuça, L.M. (in press). Vlores de 
referencia de altura, peso e IMC para niños y 
adolescentes de 2 a 18 años: uma revisión sistemática 
com éfasis em la población colombiana. Revista de la 
Faculdad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

☒ 
In 

press 

Capítulos livros 

Ramos, S., Massuça, L.M., & Fragoso, I. (in press). 
Maturação biológica, aptidão física e seleção desportiva 
no basquetebol. Capítulo 10 (14p). X Congresso Ibérico 
de Basquetebol. 

☒ 
In 

press 



artigos em 
publicações 
científicas 
nacionais e/ou 
Internacionais 

Massuça, L., Monteiro, L., & Teixeira, J. (in press). 
Fiabilidade do Circuito de Aptidão para a Função Policial. 
Anuário Comissão de Educação Física e Desporto Militar 
– CEFDM 2019. (1-8) 

☐ 
In 

press 

Capítulos livros 

Monteiro, L., Massuça, L., Infante, I., Sequeira, A., & 
Silva, T. (in press). Atividade física em contexto de 
contenção social COVID-19 e impacto na aptidão física 
dos Cadetes-Alunos do MICP/CFOP do ISCPSI. (1-14) 

☐ 
In 

press 

 
 
Participação em júris académicos 
 
I - Orientação de teses de doutoramento e mestrado finalizadas 
 
Orientação de teses de doutoramento (#01) 
Doutoramento em Educação Física e Desporto, na Especialidade de Educação Física e Desporto 
(FEFD-ULHT) 
 Sérgio Bruno Antunes Selores Ramos (2020). Maturação biológica, aptidão física e seleção 

desportiva no basquetebol. Júri: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins 
(Presidente); Professor Doutor Hermínio Barreto (Arguente Principal), Professor Doutor 
Manuel João Coelho e Silva (Arguente Principal), Professor Doutor António João Labisa Silva 
Palmeira (Arguente), Professor Doutor João Alberto Valente dos Santos (Arguente), Professor 
Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça (Orientador), Professor Doutor Francisco 
Alberto Arruda Carreiro da Costa (Vogal), Professora Doutora Lúcia Fonseca Gomes (Vogal). 
[Aprovado com Distinção e Louvor em 15/07/2020 – 10H00] 

 
Orientação de dissertações/relatórios de mestrado (#01) 
Mestrado em Futebol – da formação ao alto rendimento (FEFD-ULHT) 
 José Maria Saraiva de Almeida Dias (2020). Relatório de Estágio – Sport Grupo Sacavenense 

– Época 2019/2020. Júri: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins (Presidente), 
Professor Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça (Orientador), Professor Doutor João 
Alberto Valente dos Santos (Arguente). [aprovado: 17/20 em 29/07/2020 – 11H00] 

  
II – Participação em júris de doutoramento e mestrado 
 
Júris de doutoramento (#02) 
Doutoramento em Educação Física e Desporto, na Especialidade de Educação Física e Desporto 
(FEFD-ULHT) 
 Sérgio Bruno Antunes Selores Ramos (2020). Maturação biológica, aptidão física e seleção 

desportiva no basquetebol. Júri: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins 
(Presidente); Professor Doutor Hermínio Barreto (Arguente Principal), Professor Doutor 
Manuel João Coelho e Silva (Arguente Principal), Professor Doutor António João Labisa Silva 
Palmeira (Arguente), Professor Doutor João Alberto Valente dos Santos (Arguente), Professor 
Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça (Orientador), Professor Doutor Francisco 
Alberto Arruda Carreiro da Costa (Vogal), Professora Doutora Lúcia Fonseca Gomes (Vogal). 
[Aprovado com Distinção e Louvor em 15/07/2020 – 10H00] 

Doutoramento em Motricidade Humana, na Especialidade de Atividade Física e Saúde (FMH-UL) 
 Ana Lúcia Silva Marcelino (2020). The impact of energy balance-related behaviors on health-

related quality of life according to body composition and maturation. Júri: Professor Doutor 
Francisco Bessone Ferreira Alves (Presidente; FMH-UL), Professora Doutora Maria Isabel 
Caldas Januário Fragoso (Vogal/Orientadora; FMH-UL), Professora Doutora Analiza Mónica 



Lopes Almeida Silva (Vogal/Relatora; FMH-UL), Professor Doutor Luís Miguel Rosado da 
Cunha Massuça (Vogal; FEFD-ULHT), Professora Doutora Joana Alves Dias Martins de Sousa 
Ferreira (Vogal; FM-UL), Professora Doutora Cristina Paula Fidalgo Negreiros Monteiro Bento 
(Vogal; FMH-UL), Professora Doutora Ana Rita Oliveira Goes (Vogal/Relatora; ENSP-UNL). 
[Aprovado com distinção em 29/12/2020 – 14H30] 

 
Júris de mestrado (#06) 
Mestrado em Treino Desportivo, Ramo Alto Rendimento Desportivo (FEFD-ULHT) (#02) 
 Márcia Daniela Faria Ferreira (2020). Observação e Análise Técnico Tática da Eficácia Defensiva 

do Goalball. Júri: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins (Presidente), Professor 
Doutor João Alberto Valente dos Santos (Orientador), Professor Doutor Luís Miguel Rosado da 
Cunha Massuça (Arguente). [Aprovado: 19/20 em 29/07/2020 – 09H30] 

 Pedro Fragoso Mendes Pratas (2020). Estudo Comparativo entre cadetes, juniores e seniores 
em ações de Puxar vs. Empurrar, com recurso à tensiomiografia. Júri: Professor Doutor Jorge 
dos Santos Proença Martins (Presidente), Professor Doutor Luís Fernandes Monteiro 
(Orientador), Professor Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça (Arguente). [Aprovado: 
14/20 em 20/07/2020 – 15H00] 

Mestrado em Treino Desportivo, Ramos Formação do Jovem Atleta (FEFD-ULHT) (#01) 
 Vanessa Maria Cury de Miranda (2020). Morfologia, Maturação Biológica e Desempenho 

Funcional em Jovens Jogadoras de Futebol. Júri: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença 
Martins (Presidente), Professor Doutor João Alberto Valente dos Santos (Orientador), 
Professor Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça (Arguente). [Online; Aprovado: 15/20 
em 29/07/2020 – 14H00] 

Mestrado em Futebol – da Formação à Alta Competição (FEFD-ULHT) (#03) 
 José Maria Saraiva de Almeida Dias (2020). Relatório de Estágio – Sport Grupo Sacavenense 

– Época 2019/2020. Júri: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins (Presidente), 
Professor Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça (Orientador), Professor Doutor João 
Alberto Valente dos Santos (Arguente). [aprovado: 17/20 em 29/07/2020 – 11H00] 

 João Pedro Bandeira Maia (2020). Relatório de Estágio – Futebol Clube Barreirense (sub13). 
Júri: Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins (Presidente), Professor Doutor Luís 
Fernandes Monteiro (Orientador), Professor Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça 
(Arguente). [Aprovado: 17/20 em 22/06/2020 – 16H30] 

 Natanael João Pereira e Costa (2020). Relatório Final de Estágio – Associação Recreativa e 
Cultural de Oleiros Seniores – Época Desportiva 2017/18. Júri: Professor Doutor Luís 
Fernandes Monteiro (Presidente), Professor Doutor Jorge dos Santos Proença Martins 
(Orientador), Professor Doutor Luís Miguel Rosado da Cunha Massuça (Arguente). [Aprovado: 
18/20 em 08/06/2020 – 14H30] 

 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Massuça, L.M.R.C. (2020). Da formação à alta competição. Conferência Formação 
Desportiva, 18 de janeiro de 2020, Universidade de Évora (Évora, Portugal). 

2020 

 
 
Projetos de Investigação (em curso) 
 
2020/2023 – Projeto PSP/ISCPSI/ICPOL/TSAC-PAT (23.000,00€) 
Título: Physical ability test for modern police work (TSAC-PAT) 
Linha de I&D: Police Work and Organization - Tactical Strength and Conditioning (TSAC). 
Área: Ciências Policiais / Ciências do Desporto 



Função: Investigador (Co-IP) 
Membros da equipa: Luís Monteiro (IP); Américo Sequeira; Bruno Torres; Luís Massuça; Jorge 
Infante; Rui Marta; Sérgio Felgueiras; Tiago Silva. 
Duração: 24 meses. 
 
2020/2022  – Projeto PSP/ISCPSI/ICPOL/TSAC-HZONE (15.650,00€) 
Título: Health-related requirements of police officers in relation with their workload 
Linha de I&D: Police Work and Organization - Tactical Strength and Conditioning (TSAC). 
Área: Ciências Policiais / Ciências do Desporto 
Função: Investigador Principal (IP) 
Membros da equipa: Luís Monteiro; Américo Sequeira; Bruno Torres; Luís Massuça (IP); Jorge 
Infante; Rui Marta; Sérgio Felgueiras; Tiago Silva. 
Duração: 12 meses. 
 
2019/2020 – Projeto ULHT/FEFD/PhDstudent (sem financiamento) 
Título: Career performance trajectories in track and field athletes 
Linha de I&D: TID 
Área: Educação Física e Desporto 
Função: Orientador 
Membros da equipa: Luís Massuça (orientador); Pedro Virgílio Pinto (doutorando/bolseiro). 
 
 
Outras informações relevantes 
Revisor de revistas científicas 
 African Educational Research Journal (desde 2020) 
 American Journal of Human Biology (ISSN 1520-6300; desde 2020) 
 Biology of Sport (ISSN: 0860-021X; 2014/2015) 
 Brazilian Journal of Sport Sciences (Brazil; ISSN: 0101-3289; 2011/13) 
 Collegium Antropologicum (desde April/2015) 
 Entropy (ISSN 1099-4300; CODEN: ENTRFG; desde 2020) 
 European Journal of Sports Science (ISSN 1746-1391; desde 2017) 
 Frontiers in Psychology (ISSN: 1664-042X; desde 2020) 
 Gymnasium (Portugal; ISSN: 1645-3298; desde 2012) 
 International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601; ISSN 

1661-7827 print; desde 2020) 
 International Journal of Sports Medicine (ISSN: 0172-4622; desde 03/2016) 
 Journal of Human Kinetics (desde 2015) 
 Journal of Obesity (desde 2011/12) 
 Journal of Sport and Health Research (ISSN 1989-6239; desde 01/2016) 
 Journal of Sport and Health Science (ISSN: 2095-2546; desde 2015) 
 Journal of Sports Science & Medicine (Turkey; ISSN: 1303-2968; desde 02/2015) 
 Journal of Sports Sciences (ISSN: 0264-0414; desde 2013) 
 Journal of Strength and Conditioning Research (ISSN 1533-4287; desde 2016) 
 Medicina (ISSN 1010-660X; desde 2017) 
 Military Medical Research (ISSN: 2054-9369; BioMed Central; China; desde 2015) 
 Quality of life Research (ISSN 1573-2649; ISSN print 0962-9343; desde 2018) 
 Revista de la Faculdad de Medicina (ISSN 0120-0011; e-ISSN 2357-3848; desde 2017) 
 Revista Educación Física y Deporte (ISSN 2145-5880; ISSN print 0120-677X; desde 2020) 
 Revista Paulista de Pediatria (Brasil; ISSN: 0103-0582 ou 1984-0462; desde 02/2015) 
 Sports (ISSN 2075-4663; desde 2017) 
 Sports Health (eISSN: 19410921; ISSN 19417381; desde 2019) 
 The Open Inflammation Journal (ISSN: 1875-0419; desde 2013/14) 
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ATIVIDADE ACADÉMICA 
COORDENAÇÃO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA 

ENSINO UNIVERSITÁRIO MILITAR 

2019/2020 — Membro da comissão científica do Ciclo de Estudos de Ciências 
Militares, na especialidade de Segurança. 

 Departamento de Ciências Militares da Academia Militar. 

 De acordo com o despacho de 10 de dezembro de 2019, do MGen Comandante da 
Academia Militar (Cfr. Ordem de Serviço n.º 233, de 11 de dezembro de 2019, corrigida 
pela Ordem de Serviço n.º 234, de 12 de dezembro de 2019). 

 

— Membro da comissão científica do Ciclo de Estudos de Administração 
Militar. 

 Departamento de Administração e Liderança da Academia Militar. 

 De acordo com o despacho de 10 de dezembro de 2019, do MGen Comandante da 
Academia Militar (Cfr. Ordem de Serviço n.º 233, de 11 de dezembro de 2019, corrigida 
pela Ordem de Serviço n.º 234, de 12 de dezembro de 2019. 

 

— Membro da comissão científica do Ciclo de Estudos de Administração 
da GNR. 

 Departamento de Administração e Liderança da Academia Militar. 

 De acordo com o despacho de 10 de dezembro de 2019, do MGen Comandante da 
Academia Militar (Cfr. Ordem de Serviço n.º 233, de 11 de dezembro de 2019, corrigida 
pela Ordem de Serviço n.º 234, de 12 de dezembro de 2019). 

 

— Membro da comissão científica do mestrado em Liderança — 
Pessoas e Organizações. 

 Departamento de Ciências Militares da Academia Militar. 

 De acordo com o despacho de 10 de dezembro de 2019, do MGen Comandante da 
Academia Militar (Cfr. Ordem de Serviço n.º 233, de 11 de dezembro de 2019, corrigida 
pela Ordem de Serviço n.º 234, de 12 de dezembro de 2019). 
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INTERVENÇÃO EM JÚRIS E COMISSÕES 

NO ÂMBITO DE AGREGAÇÕES: ARGUENTE 

2020 — Provas requeridas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa pelo doutor PEDRO MIGUEL ALVES RIBEIRO 

CORREIA para obtenção do título de agregado no ramo de 
Administração Pública, especialidade de Administração e Políticas Públicas. 

 De acordo com o teor do Despacho de 31 de dezembro de 2020, do Reitor da Universidade 
de Lisboa. 

 

— Provas requeridas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa pelo doutor RICARDO JOÃO MAGRO RAMOS 

PINTO para obtenção do título de agregado no ramo de Administração 
Pública, especialidade de Administração e Políticas Públicas (26 e 
27.02.2020). 

 De acordo com o teor do Despacho de 30 de dezembro de 2019, do Reitor da Universidade 
de Lisboa. 

 

NO ÂMBITO DE DOUTORAMENTOS 

TESES DE DOUTORAMENTO 

2.3.2.1.1. ARGUENTE 

2020 — Provas requeridas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa pelo mestre GUILHERME FRANCISCO ROSA 

MONTEIRO para obtenção do grau de doutor em Relações Internacionais 
a que se candidatou com a tese A geopolítica de um conflito tornado obsoleto: 
Antagonismos no processo de descolonização e de autodeterminação do Sahara 
Ocidental (09.11.2020). 

 De acordo com o teor do Despacho de 1 de outubro de 2019, do Presidente do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. 

TID: 101566425 

 

— Provas requeridas na Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa pelo mestre CLAUDIO FERREIRA GOMES para obtenção do grau 
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de doutor em Direito e Segurança, a que se candidatou com a tese O tráfico 
de drogas e o direito constitucional à segurança no Brasil (13.07.2020). 

 De acordo com o teor do Despacho de 17 de abril de 2020,  do Reitor da Universidade Nova 
de Lisboa. 

TID: 101571526 

 

— Provas requeridas no Instituto de Estudos Políticos da Universidade 
Católica Portuguesa pelo mestre PEDRO ANTUNES FERREIRA para 
obtenção do grau de doutor em Ciência Política e Relações Internacionais: 
Segurança e Defesa, a que se candidatou com a tese Thomas Edward 
Lawrence: Contributos para o Estudo da Subversão  (11.03.2020). 

 Júri nomeado por despacho NR/J/0403/2019 de 26 de novembro, da Vice-Reitora da 
Universidade Católica Portuguesa. 

TID: 

 

— Provas requeridas na Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa pelo mestre GERALDO AFONSO DA CUNHA para obtenção do 
grau de doutor em Direito e Segurança, a que se candidatou com a tese 
A segurança pública como direito, dever e responsabilidade jurídica de todos no 
Estado de Direito democrático (20.02.2020). 

 De acordo com o teor do Despacho de 4 de outubro de 2019,  do Reitor da Universidade 
Nova de Lisboa. 

TID: 101571577 

 

— Provas requeridas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa pelo licenciado VÍTOR MANUEL ROBALO 

PAIVA para obtenção do grau de doutor em Ciências Sociais, 
especialidade de Estudos Estratégicos a que se candidatou com a tese  
Estratégias de combate ao branqueamento em Portugal — A Polícia Judiciária e 
a evolução normativa nacional e internacional (1993/2017)  (19.02.2020). 

 De acordo com o teor do Despacho de 25 de outubro de 2019, do Presidente do Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. 

TID: 101566484 
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VOGAL 

2020 — Projeto de tese intitulado Das Instituições de Ensino Superior Públicas de 
Natureza Fundacional — Contributos para uma dogmática de sustentação 
concetual, para obtenção do grau de doutor em Direito, especialização em 
Ciências Jurídico-Políticas apresentado ao Departamento de Direito da 
Universidade Autónoma de Lisboa, pelo mestre ANTÓNIO RAÚL DA 

COSTA TÔRRES CAPAZ COELHO (25.06.2020). 

Júri: Doutores Miguel Santos Neves — presidente, Artur Flamínio da Silva — arguente e Stela 
Barbas — coorientadora. 

O projeto de doutoramento foi discutido e aprovado, por unanimidade. 

 

— Projeto de tese intitulado Das ações encobertas — Contributos para uma teoria 
geral, para obtenção do grau de doutor em Direito e Segurança, 
apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, pelo 
mestre GILBERTO MANUEL CARTAXO GASPAR (7.05.2020). 

Júri: Doutores Jorge Bacelar Gouveia — presidente e Mário Monte — arguente. 

O projeto de doutoramento foi discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação 
de 18 valores. 

 

NO ÂMBITO DE MESTRADOS 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

ARGUENTE 

2020 — Provas requeridas no Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna pelo licenciado CARLOS MANUEL LOPES PEREIRA 

para obtenção do grau de mestre em Ciências Policiais — especialização 
em Gestão da Segurança, a que se candidatou com a dissertação A projeção 
operacional da dimensão externa da Polícia de Segurança Pública (17.07.2020). 

 De acordo com o teor do Despacho n.º 31/GD-ISCPSI/2020, de 12 de junho de 2020, do 
Diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. 

 

— Provas requeridas na Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração 
da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias pela 
licenciada VIRA OLIYNYK para obtenção do grau de mestre em 
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Diplomacia e Relações Internacionais, a que se candidatou com a dissertação 
A Rússia um ator indispensável na geopolítica mundial (27.01.2020). 

 

VOGAL 

2020 — Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa/NOVA School of Law pelo licenciado OSSIAN BEZERRA 

PINHO FILHO para obtenção do grau de mestre em Direito e Segurança, 
a que se candidatou com a dissertação Investigação Criminal Tecnológica 
— A infiltração por malware nas investigações informáticas (19.11.2020). 

  
— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa/NOVA School of Law pelo licenciado JOAQUIM DANIEL 

BRITO DOS SANTOS para obtenção do grau de mestre em Direito e 
Segurança, a que se candidatou com a dissertação A Guarda Nacional 
Republicana como guarda costeira nacional (28.12.2020). 

 
— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa/NOVA School of Law pelo licenciado JOSÉ MIGUEL 

MENDONÇA GUERRA DE AZEVEDO SEARA para obtenção do grau de 
mestre em Direito e Segurança, a que se candidatou com a dissertação A 
responsabilidade social das empresas como questão de Direito e Segurança 
(17.12.2020). 

 
— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa/NOVA School of Law pelo licenciado RICARDO ALEXANDRE 

MARQUES SILVA para obtenção do grau de mestre em Direito e 
Segurança, a que se candidatou com a dissertação A cibersegurança na 
política externa e de segurança da Estónia (11.12.2020). 

 
— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa/NOVA School of Law pela licenciada JENNIFER TAINE REIS 

DA SILVA para obtenção do grau de mestre em Direito e Segurança, a que 
se candidatou com a dissertação Da Segurança Privada e Serviços de 
Autoproteção — Companhias de Distribuição Alimentar (25.11.2020). 

 
— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa/NOVA School of Law pelo licenciado JOSÉ MARIA GOMES 
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REBELO para obtenção do grau de mestre em Direito e Segurança, a que 
se candidatou com a dissertação A Constituição de Cabo Verde — Um 
olhar sobre os enquadramentos dos direitos à vida, à liberdade e à segurança 
pessoais e a sistemática da segurança (23.11.2020). 

 
— Provas requeridas ao Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança Interna pela licenciada JESSICA LUISA VICENTE CHAMBINO 

FARIAS RODRIGUES para obtenção do grau de mestre em Ciências 
Policiais, na especialização de Criminologia e Investigação Criminal, a que se 
candidatou com a dissertação Do Plano Individual de Readaptação 
(04.11.2020). 

 
— Provas requeridas à Universidade Aberta pelo licenciado PEDRO 

MIGUEL DA SILVA PIMENTEL para obtenção do grau de mestre em 
Estudos sobre a Europa, a que se candidatou com a dissertação A 
integração da comunidade muçulmana da Bósnia e Herzegovina na União 
Europeia (02.11.2020). 

 
— Provas requeridas ao Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança Interna pelo licenciado ÂNGELO GARCIA MANUEL 

CAMBUNDO para obtenção do grau de mestre em Ciências Policiais, na 
especialização de Criminologia e Investigação Criminal, a que se candidatou 
com a dissertação Crianças de Rua na Ilha do Cabo em Luanda, Angola. O 
Reconhecimento da Realidade e Contributos para a sua Prevenção (29.10.2020). 

 
— Provas requeridas ao Instituto Superior de Ciências Policiais e 

Segurança Interna pela licenciada JOANA RITA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA para obtenção do grau de mestre em Ciências Policiais, na 
especialização de Criminologia e Investigação Criminal, a que se candidatou 
com a dissertação Da Polícia Judiciária Militar — Contributos para uma 
análise do regime vigente (29.10.2020). 

 
— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa/NOVA School of Law pelo licenciado FILIPE AUGUSTO 

AZEVEDO DE ALBUQUERQUE para obtenção do grau de mestre em 
Direito e Segurança, a que se candidatou com a dissertação Colaboração 
premiada — Um estudo comparado entre a legislação brasileira e a portuguesa 
(19.11.2020). 
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— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa/NOVA School of Law pelo mestre RICARDO ALEXANDRE 

RODRIGUES CAIADO para obtenção do grau de mestre em Direito e 
Segurança, a que se candidatou com a dissertação A aplicação do uso da 
força no Ciberespaço (15.10.2020). 

 

— Provas requeridas à Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa/NOVA School of Law pelo licenciado GUILHERME CASTELA 

DAS NEVES SILVA para obtenção do grau de mestre em Direito e 
Segurança, a que se candidatou com a dissertação Da proteção do negócio 
em hotelaria — Terrorismo e resiliência (07.10.2020). 

 

RELATÓRIOS CIENTÍFICOS FINAIS DE TRABALHOS DE 

INVESTIGAÇÃO APLICADA 

PRESIDENTE 

2020 — Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria do Aspirante RUI 

MIGUEL NOGUEIRA OLIVEIRA a que se candidatou com o relatório 
científico final O Programa Escola Segura na prevenção da criminalidade em 
ambiente escolar: estudo de caso do distrito de Braga (17.09.2020). 

 Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares, ramo 
Infantaria, do Aspirante IGOR SADOVSKY a que se candidatou com o 
relatório científico final O cerco a Leningrado e as técnicas de sobrevivência da 
população (17.09.2020). 

 Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria do Aspirante MARCO 
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DOS SANTOS COELHO CARVALHO GONÇALVES a que se candidatou 
com o relatório científico final Crime Mapping e os sistemas de informação 
geográfica (14.09.2020). 

 Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares, ramo 
Cavalaria do Aspirante FRANCISCO JOÃO LOURO GONÇALVES 

ALMEIDA a que se candidatou com o relatório científico final O emprego 
dos carros de combate nos teatros de operações de contrasubversão: estudo de caso de 
Israel 1982 - 2009 (11.09.2020). 

 Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria do Aspirante RAFAEL 

DIAS CHAVES a que se candidatou com o relatório científico final A 
prevenção e investigação criminal da Guarda Nacional Republicana no combate ao 
furto em residência: o estudo de caso do Comando Territorial de Faro (7.09.2020). 

 Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria do Aspirante AMÍLCAR 

DA CUNHA PEREIRA a que se candidatou com o relatório científico 
final As tecnologias de informação na estrutura de investigação criminal das 
unidades territoriais da GNR (10.09.2020). 

 Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

VOGAL 

2020 — Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Cavalaria, pela Academia Militar, 
da Aspirante BRUNA FILIPA DA SILVA ALMEIDA a que se candidatou 
com o relatório científico final Aprontamento da Unidade de Controlo 
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Costeiro para missões no âmbito da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras 
e Costeira (17.09.2020). 

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria, pela Academia Militar, 
do Aspirante TIAGO FILIPE DE CARVALHO SOUSA a que se candidatou 
com o relatório científico final A investigação do crime de tráfico de 
estupefacientes pela Guarda Nacional Republicana (17.09.2020). 

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Cavalaria, pela Academia Militar, 
do Aspirante CARLOS MIGUEL SERÔDIO ALVES DA COSTA a que se 
candidatou com o relatório científico final O policiamento orientado pelas 
informações no âmbito da prevenção criminal da GNR (15.09.2020). 

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria, pela Academia Militar, 
do Aspirante ANDRÉ ALBANO NUNES FILIPE a que se candidatou com 
o relatório científico final A investigação criminal — relação entre a 
Criminalística e a Operativa — estudo de caso: Comando Territorial Setúbal 
(09.09.2020). 

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria, pela Academia Militar, 
do Aspirante JOSÉ DIOGO ALBANO NOBRE a que se candidatou com 
o relatório científico final As considerações legais na aplicação do Intelligence-
Led Policing, no âmbito da proteção de dados e dos direitos humanos 
(07.09.2020). 



 
 

11

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Administração da GNR, pela 
Academia Militar, da Aspirante MAFALDA PETINGA PINTO a que se 
candidatou com o relatório científico final O papel de gestor do contrato e 
a sua aplicabilidade nas unidades da Guarda Nacional Republicana 
(07.09.2020). 

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria, pela Academia Militar, 
do Aspirante RICARDO JORGE SANTOS FREIRE a que se candidatou 
com o relatório científico final A coordenação entre o Ministério Público e a 
estrutura da investigação criminal da Guarda Nacional Republicana 
(04.09.2020). 

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria, pela Academia Militar, 
do Aspirante JOÃO ANTÓNIO FERNANDES CARDOSO a que se 
candidatou com o relatório científico final Investigação criminal da GNR: 
escutas telefónicas e a criminalidade tributária (04.09.2020). 

Júri nomeado por despacho de 25 de junho de 2020 do Comandante da Academia Militar 
publicado no Anexo E à Ordem de Serviço n.º 126, de 7 de julho de 2020. 

 

RELATÓRIOS DETALHADOS SOBRE A ATIVIDADE PROFISSIONAL 

PRESIDENTE 

2020 — Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade Segurança pela Academia Militar, do Cor Infantaria da 
GNR PEDRO MIGUEL PINTO PATRÍCIO a que se candidatou com o 
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relatório detalhado sobre a atividade profissional RDAP — Gestão de 
Ocorrências — Uma perspetiva do processo   (10.12.2020). 

Júri nomeado por despacho do Comandante da Academia Militar publicado na Ordem de Serviço 
n.º 236/AM, de 15 de dezembro de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade Segurança pela Academia Militar, do Maj Infantaria da 
GNR TIAGO MIGUEL GONÇALVES SILVA a que se candidatou com o 
relatório detalhado sobre a atividade profissional A Teoria dos Jogos, a 
programação neurolinguística e a linguagem não-verbal nas Forças de Segurança  
(10.12.2020). 

Júri nomeado por despacho do Comandante da Academia Militar publicado na Ordem de Serviço 
n.º 236/AM, de 15 de dezembro de 2020. 

 

— Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares — 
especialidade Segurança pela Academia Militar, do TCor INF GNR 
ADÉRITO DIONÍSIO RIBEIRO DOS SANTOS a que se candidatou com o 
relatório detalhado sobre a atividade profissional Implementação de novo 
modelo de patrulhamento e fiscalização da Ribeira dos Milagres (02.12.2020). 

Júri nomeado por despacho do Comandante da Academia Militar publicado na Ordem de Serviço 
n.º 228/AM, de 27 de novembro de 2020. 

 

VOGAL 

2020 — Provas para obtenção do grau de mestre em Ciências Militares pela 
Academia Militar, do Cor Art (Res) JOSÉ JÚLIO BARROS HENRIQUES 

a que se candidatou com o relatório detalhado sobre a atividade 
profissional intitulado A função de juiz militar: modelo, conteúdo, 
perplexidades (02.12.2020). 

Júri nomeado por despacho do Comandante da Academia Militar publicado na Ordem de Serviço 
n.º 228/AM, de 27 de novembro de 2020. 



 
 

13

 

CURSOS DE PROMOÇÃO A OFICIAL GENERAL: TRABALHOS DE 

INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL 

VOGAL 

2020 — Provas de defesa pública do projeto de trabalho de investigação 
individual do Curso de Promoção a Oficial General 2019/2020 intitulado 
Direitos humanos e a atividade policial. Dinâmicas, tendências e desafios, do COR 
ADMIL GNR ANTÓNIO MANUEL DE OLIVEIRA BOGAS (22.07.2020). 

 Instituto Universitário Militar. 

 

— Provas de defesa pública do projeto de trabalho de investigação 
individual do Curso de Promoção a Oficial General 2019/2020 intitulado O 
papel da Guarda Nacional Republicana no contexto do sistema nacional de 
investigação criminal, do COR INF GNR RUI ALBERTO RIBEIRO VELOSO 
(16.07.2020). 

Instituto Universitário Militar. 

 

PARECERES E RELATÓRIOS ACADÉMICOS E 

CIENTÍFICOS 

2020 — Coautor do relatório sobre a contratação da Doutora DANIELA PENELA 

(Doutora em Gestão), como professora auxiliar convidada do 
Departamento de Administração e Liderança da Academia Militar. 

 Proferido ao abrigo do disposto no artigo 15.º, n.º 2, do Estatuto da Carreira Docente 
Universitária. 

 

— Autor do Parecer sobre o Relatório de atividades científicas e pedagógicas 
apresentado pelo professor associado doutor JOSÉ LUÍS DE MOURA 

MARTINS JACINTO, para efeitos de celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado em regime de tenure. 
(16.11.2020). 

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. 
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ATIVIDADE CIENTÍFICA 
ORIENTAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

TESES DE DOUTORAMENTO: CONCLUÍDAS 

2020 — Coorientador científico da tese de doutoramento em Relações 
Interculturais intitulada provisoriamente Migrações e os desafios às 
democracias europeias: uma análise sob a perspetiva da ética contratualista à 
abertura das fronteiras da mestre PAULA ALEXANDRA CARVALHO DE 

FIGUEIREDO (2018 a 2020). 

 Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta.  

 

NO ÂMBITO DE CURSOS DE MESTRADOS 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO: CONCLUÍDAS 

2020 — Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada A percepção das forças de segurança Portuguesas e Brasileiras sobre a 
criminalidade associada ao consumo de droga, do licenciado JOÃO PAULO 

BUECHEM (2019 a 2020). 

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law.. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Criminologia e Investigação Criminal intitulada Da 
contrafação e novas tecnologias de informação e comunicação, da licenciada 
MARIA GUIMARÃES BOUCINHA (2019 a 2020). 

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.  

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada As Forças Armadas portuguesas enquanto agentes de proteção civil, 
do licenciado DIOGO DOS REIS DOMINGUES FERNANDES (2019 a 
2020).  

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law. 
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— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Criminologia e Investigação Criminal intitulada 
Prevenção e Segurança — Reprodução Social de um Estilo de Vida: Estudo de 
caso no bairro Quinta da Fonte, do licenciado DIANGUENDA DIONÍSIO 

NETO.  

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.  

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada Do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões: uma proposta de 
acordo de cooperação Portugal/Brasil, do licenciado ROBSON CÉSAR DE 

SOUZA. 

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law.   

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada Investigação Criminal Tecnológica — A infiltração por malware nas 
investigações informáticas, do licenciado OSSIAN BEZERRA PINHO FILHO 

(2019 a 2020).  

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Criminologia e Investigação Criminal intitulada Do 
fundamento, âmbito e limites da pesquisa de dados informáticos enquanto meio de 
obtenção de prova, do licenciado HERNÂNI CARVALHO CORREIA PINTO 
(2019 a 2020).  

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.  

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Criminologia e Investigação Criminal intitulada 
Infiltração de Agente Policial em Meio Económico, do mestre MAX 

EDUARDO ALVES RIBEIRO (2018 a 2020). 

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.  

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada A Guarda Nacional Republicana como guarda costeira nacional, do 
licenciado JOAQUIM DANIEL BRITO DOS SANTOS (2019 a 2020). 
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 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law.  A dissertação 
de mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 15 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada A responsabilidade social das empresas como questão de Direito e 
Segurança, do licenciado JOSÉ MIGUEL MENDONÇA GUERRA DE 

AZEVEDO SEARA (2019 a 2020). 

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law. A dissertação 
de mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 16 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada A cibersegurança na política externa e de segurança da Estónia, do 
licenciado RICARDO ALEXANDRE MARQUES SILVA (2019 a 2020).  

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law. A dissertação 
de mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 16 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada Da Segurança Privada e Serviços de Autoproteção — Companhias 
de Distribuição Alimentar, da licenciada JENNIFER TAINE REIS DA SILVA 
(2018 a 2020).  

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law.  A dissertação 
de mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 16 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada A Constituição de Cabo Verde — Um olhar sobre os 
enquadramentos dos direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoais e a 
sistemática da segurança, do licenciado JOSÉ MARIA GOMES REBELO 

SILVA (2018 a 2020).  

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law. A dissertação 
de mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 16 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Criminologia e Investigação Criminal intitulada Do 
Plano Individual de Readaptação, da mestre JESSICA LUISA VICENTE 

CHAMBINO FARIAS RODRIGUES (2018 a 2020).  

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. A dissertação de mestrado foi 
discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 12 valores. 
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— Orientador científico da dissertação de mestrado em Estudos sobre a 
Europa intitulada A integração da comunidade muçulmana da Bósnia e 
Herzegovina na União Europeia, do licenciado PEDRO MIGUEL DA SILVA 

PIMENTEL (2013 a 2020). 

Departamento de Humanidades da Universidade Aberta. A dissertação de mestrado foi discutida 
e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 14 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Criminologia e Investigação Criminal intitulada 
Crianças de Rua na Ilha do Cabo em Luanda, Angola. O Reconhecimento da 
Realidade e Contributos para a sua Prevenção, do licenciado ÂNGELO 

GARCIA MANUEL CAMBUNDO (2019 a 2020).  

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. A dissertação de mestrado foi 
discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 16 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Criminologia e Investigação Criminal intitulada Da 
Polícia Judiciária Militar — Contributos para uma análise do regime vigente, da 
licenciada JOANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA (2017 A 2020).  

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. A dissertação de mestrado foi 
discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 15 valores. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada Colaboração premiada — Um estudo comparado entre a legislação 
brasileira e a portuguesa, do licenciado FILIPE AUGUSTO AZEVEDO DE 

ALBUQUERQUE (2019 a 2020). 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law. A dissertação de 
mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 15 valores. 
 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada A aplicação do uso da força no Ciberespaço, do mestre RICARDO 

ALEXANDRE RODRIGUES CAIADO (2019 a 2020). 

 Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law. A dissertação 
de mestrado foi discutida e aprovada, por maioria, com a classificação de 17 valores. 
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— Orientador científico da dissertação de mestrado em Direito e Segurança 
intitulada Da proteção do negócio em hotelaria — Terrorismo e resiliência, do 
licenciado GUILHERME CASTELA DAS NEVES SILVA (2018 a 2020). 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA School of Law. A dissertação de 
mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a classificação de 17 valores. 

 

CONVERTIDAS EM DIPLOMAS DE ESPECIALIZAÇÃO OU PÓS-
GRADUAÇÕES 

2020 — Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, na 
especialização de Gestão de Segurança intitulada Segurança Marítima da 
União Europeia — A Polícia Marítima no âmbito da FRONTEX, do 
mestre NAQUIQUINA NINRAIÓ PEDREIRA (2018 a 2020). 

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. 

 

— Orientador científico da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, 
na especialização de Gestão da Segurança intitulada A Estratégia de Gestão 
de uma Força Policial: O caso da Polícia Militar Santa Catarina, do 
licenciado GABRIELA RAFAELA XAVIER LINS (2018 a 2020).  

 Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. 

 

RELATÓRIOS CIENTÍFICOS FINAIS DE TRABALHOS DE 

INVESTIGAÇÃO APLICADA: CONCLUÍDOS 

2020 — Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Ciências Militares — especialidade GNR/Segurança, ramo Cavalaria 
intitulado Aprontamento da Unidade de Controlo Costeiro para missões no 
âmbito da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, da Aspirante 
BRUNA FILIPA DA SILVA ALMEIDA. 

 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Muito Bom (18,50 valores). 

 

— Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Ciências Militares — especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria 
intitulado A investigação do crime de tráfico de estupefacientes pela Guarda 
Nacional Republicana do Aspirante TIAGO FILIPE DE CARVALHO SOUSA. 
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 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Excelente (18,20 valores). 

 

— Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Ciências Militares — especialidade GNR/Segurança, ramo Cavalaria 
intitulado O policiamento orientado pelas informações no âmbito da prevenção 
criminal da GNR, do Aspirante CARLOS MIGUEL SERÔDIO ALVES DA 

COSTA. 

 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Excelente (18,60 valores). 

 

— Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Ciências Militares — especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria 
intitulado A investigação criminal — relação entre a Criminalística e a 
Operativa — estudo de caso: Comando Territorial Setúbal, do Aspirante 
ANDRÉ ALBANO NUNES FILIPE. 

 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Muito Bom (17,20 valores). 

 

— Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Ciências Militares — especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria 
intitulado As considerações legais na aplicação do Intelligence-Led Pollicing, no 
âmbito da proteção de dados e dos direitos humanos, do Aspirante JOSÉ DIOGO 

ALBANO NOBRE. 

 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Excelente (18,60 valores). 

 

— Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Administração da GNR intitulado O papel de gestor do contrato e a sua 
aplicabilidade nas unidades da Guarda Nacional Republicana, da Aspirante 
MAFALDA PETINGA PINTO. 

 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Muito Bom (17,20 valores). 

 

— Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Ciências Militares — especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria 
intitulado A coordenação entre o Ministério Público e a estrutura da investigação 
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criminal da Guarda Nacional Republicana, do Aspirante RICARDO JORGE 

SANTOS FREIRE. 

 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Excelente (17,50 valores). 

 

— Orientador científico do relatório científico final de mestrado em 
Ciências Militares — especialidade GNR/Segurança, ramo Infantaria 
intitulado Investigação criminal da GNR: escutas telefónicas e a criminalidade 
tributária, do Aspirante JOÃO ANTÓNIO FERNANDES CARDOSO. 

 Academia Militar — Instituto Universitário Militar. O relatório científico final de mestrado foi 
discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação Excelente (17,50 valores). 

 

3.3.3.3. RELATÓRIOS DETALHADOS SOBRE A ATIVIDADE 

PROFISSIONAL 

2020 — Orientador científico do Relatório detalhado sobre a atividade profissional, 
intitulado A função de juiz militar: modelo, conteúdo, perplexidades 
apresentado pelo Cor Art (RES) JOSÉ JÚLIO BARROS HENRIQUES 
(30.09.2020). 

Academia Militar. O relatório foi discutido e aprovado, por unanimidade, com a classificação 
Excelente (17,50 valores). 

 

NO ÂMBITO DO CURSO DE PROMOÇÃO A OFICIAL GENERAL: 
TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL: CONCLUÍDOS 

2020 — Orientador científico do trabalho de investigação individual do Curso de 
Promoção a Oficial General intitulado Direitos humanos e a atividade policial. 
Dinâmicas, tendências e desafios, do auditor Cor ADMIL ANTÓNIO 

MANUEL DE OLIVEIRA BOGAS (2019 a 2020) (22.07.2020). 

Instituto Universitário Militar.  

 

— Orientador científico do trabalho de investigação individual do Curso 
de Promoção a Oficial General intitulado O papel da Guarda Nacional 
Republicana no contexto do sistema nacional de investigação criminal, do auditor 
Cor INF RUI ALBERTO RIBEIRO VELOSO (2019 a 2020) (16.07.2020). 

Instituto Universitário Militar. 
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AVALIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

COMUNICAÇÕES, REVISTAS, PAPERS E ARTIGOS CIENTÍFICOS 

2020 — Comunicação Os direitos de cidadania em contexto de Covid 19, proferida no 
âmbito do Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do Direito pela 
doutoranda mestre TERESA AUGUSTA BARBOSA FERREIRA DOS 

SANTOS (4.11.2020). 

 No âmbito do programa doutoral Direito e Segurança, da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa.  

 

— Referee em regime de blind peer review da 10.ª Conferência Ibérica de 
Empreendedorismo — Ciem2020 e da seguinte proposta de comunicação: 
Creativity in fundraising on non-governmental organizations (21.10.2020). 

 

— Comunicação Lawfare e o uso do Direito como instrumento de guerra, proferida 
no âmbito do Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do Direito pelo 
mestre GUILHERME TADEU BERRIEL DA SILVA OLIVEIRA (18.03.2020). 

No âmbito do programa doutoral Direito e Segurança, da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa. Decorreu por videoconferência por analogia e de acordo com o disposto no 
artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

 

 

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E ACADÉMICAS 

LIVROS, CAPÍTULOS DE LIVROS E RELATÓRIOS 

2020 — Da coerência do sistema administrativo português: desafios e contingências.. 
Capítulo do livro Direito Processual Administrativo. Petrony. Lisboa 
(ISBN 978-972-685-296-4). 

 Página 141 e ss. 

 

— Dos riscos jurídicos das guerras e conflitos convencionais. Capítulo do livro 
Catástrofes Antrópicas. Uma aproximação integral. Associação Portuguesa 
de Riscos, Prevenção e Segurança e Imprensa da Universidade de 
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Coimbra. Coimbra (ISBN 978-989-26-1866-1; ISBN Digital 978-989-
26-186-8). 

 Participam no capítulo do livro: Nuno Lemos Pires, Carlos Mendes Dias, Jorge Sequeira, 
Paulo Viegas Nunes e Nuno Parreira da Silva. 

 

EVENTOS CIENTÍFICOS, ACADÉMICOS E OUTRAS 

INICIATIVAS 

COMISSÕES CIENTÍFICAS 

2020 — Membro da Comissão Científica (Scientific Committee Member) da 10.ª 
Conferência Ibérica para o Empreendedorismo — Ciem2020 “Empreendedorismo 
e Oportunidades de Negócio no Paradigma Digital/Entrepreneurship and 
Business Opportunities on the Digital paradigma”. 

 Associação Portuguesa para o Empreendedorismo, Universidade de Aveiro, Formato online 
(24 e 27.11.2020). 

 

COMUNICAÇÕES E POSTERS CIENTÍFICAS 

2020 — Da polícia no século XXI: democracia e segurança. 

Palestra proferida em coautoria com Daniel Filipe Roque Gomes no âmbito do Congresso 
Internacional Os Desafios da Polícia na História Contemporânea. Facultad de Ciencias Políticas e Sociologia  
da Universidad Complutense de Madrid. Evento online. Mesa 9 – El sistema securitário 
portugués y la lucha antiterrorista a escala global (04.12.2020). 

 

— Da atividade policial de investigação da criminalidade económica organizada. 

Palestra proferida em coautoria com Daniel Filipe Roque Gomes no âmbito do Congresso 
Internacional Os Desafios da Polícia na História Contemporânea. Facultad de Ciencias Políticas e Sociologia  
da Universidad Complutense de Madrid. Evento online. Mesa 8 – Investigación criminal y 
policía judicial em la Península Ibérica (04.12.2020). 

 

— Segurança Interna e Forças de Segurança. 

Palestra proferida no âmbito do Curso de Especialização em Direito, Segurança e Emergência. Instituto 
Direito e Segurança, Associação Portuguesa de Criminologia e Centro de Estudos e 
Intervenção em Proteção Civil. Plataforma Zoom (26.11.2020). 

 

— Os Estudos de Segurança Interna e dos Fenómenos Criminais e as Ciências 
Militares. 
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Conferência proferida no âmbito do II Curso Internacional de Estudos de Segurança Interna. Instituto 
Universitário Militar. Lisboa (02.11.2020). 

 

— Missões e Estruturas do Estado — Do desenvolvimento do aparelho burocrático à 
Administração Pública do séc. XXI. 

Conferência proferida no âmbito do Doutoramento em Administração Pública. Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (16.10.2020). 

 

— Princípios Constitucionais e Direitos Fundamentais a respeitar pelas Forças (de 
Liberdade e) de Segurança, na atuação policial. 

 44.º Curso de Investigação Criminal – Guardas. Guarda Nacional Republicana. Escola da 
Guarda. Queluz (15.10.2020). 

 

MODERAÇÃO, DISCUSSANT  E PARTICIPAÇÃO 

2020 — Moderador do Painel — O Direito da Segurança num contexto de pandemia 
do Seminário GeoSegurança sanitária — Estado de emergência 2.0.  

 Organizado pelo Instituto de Direito e Segurança (IDeS) e Centro Interdisciplinar de Ciências 
Sociais (CICS.NOVA) com o apoio do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre 
Direito e Sociedade (CEDIS), da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/NOVA 
School of Law. Plataforma ZOOM (08.12.2020). 

 

PREFÁCIOS, APRESENTAÇÃO DE LIVROS E REVISÕES 

CIENTÍFICAS 

2020 — Autor do prefácio do livro de NUNO LEMOS PIRES, Civilização Quântica  
— Um caminho possível para tempos incertos. Julho. Nexo Literário. ISBN 
978-989-8529-55-8). 

 

— Autor do prefácio do livro de FRANCISCO GONÇALVES, O islamismo 
radical e as suas ameaças não violentas. O Hizb ut Tahrir na Grã-Bretanha 
(1986-2015). Junho. Diário de Bordo Editores. 

 

— Palestrante convidado na apresentação do livro Direito da Segurança. 
Instituto Universitário Militar (14.10.2020).  

 De Jorge Bacelar Gouveia, Almedina. 
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— Palestrante convidado na apresentação do livro A hegemonia do crime 
organizado transnacional na União Europeia — contributos para a sua deteção, 
investigação e combate. Faculdade de Direito da Universidade Nova de 
Lisboa (04.03.2020).  

 De Nelson Macedo da Cruz, Diário de Bordo Editores, fevereiro (ISBN 978-989-54463-6-0). 

 

— Palestrante convidado na apresentação do livro A identificação humana e 
a investigação criminal. Polícia Judiciária, Lisboa (21.02.2020).  

 De David Freitas, Diário de Bordo Editores, fevereiro (ISBN 978-989-54463-5-3). 

EXTENSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE 
NO ÂMBITO DE CARGOS DE DIREÇÃO E DE RECRUTAMENTO DE 

PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

2020 — Vogal efetivo do júri do procedimento concursal para seleção e provimento 
de cargo de direção intermédia de 1.º grau para exercício de funções de diretor de 
serviços de relações internacionais do mapa de pessoal da Direção-Geral de Política 
de Defesa Nacional (Ministério da Defesa Nacional). 

 

— Vogal efetivo do júri do procedimento concursal para seleção e provimento 
de cargo de direção intermédia de 2.º grau para exercício de funções de chefe de 
divisão de estudos e apoio à gestão do mapa de pessoal da Direção-Geral de Política 
de Defesa Nacional (Ministério da Defesa Nacional). 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

. PROJETOS INTERNACIONAIS 

2020 — Varieties of Democracy Project (São Tomé e Príncipe).  

 Country Expert. 

 

— Varieties of Democracy Project (Portugal).  
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Country Expert. Institutional Homes: Helen Kellogg Institute for International Studies at the University of 
Notre Dame e Department of Political Science at University of Gothenburg. 

V-Dem is funded by (in order of magnitude): The Ministry of Foreign Affairs-Sweden, the European 
Commission/EuroAID, the Swedish Research Council, the Ministry of Foreign Affairs-Denmark, the 
Danish Research Council, the Canadian International Development Agency, NORAD/the Norwegian 
Research Council, Riksbankens Jubileumsfond, and the Quality of Government Institute. 

 

— QoG – Quality of Government Expert Survey (Portugal).  

Country Expert. The Quality of Government Institute at the University of Gothenburg, Sweden. 

Coordinators: Professores Bo Rothstein, Carl Dahlström, Marina Nistotskaya, Stefan Dahlberg, 
Sören Holmberg, Jon Pierre. 

 

 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Contactos: Telefone /Telemóvel introduzir número/ e-mail introduzir texto 
Vínculo ao ICPOL: Escolha um item. 
ORCID ID: introduzir texto. 
Ciência ID: introduzir texto. 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Obras/Monografias 

“A Polícia Líquida: Uma Tarefa 
Administrativa em Debate e em 
Reconstrução”. Obra no prelo para edicção 
pela Almedina 

☐ 2020 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
1 Arguente no júri da dissertação de mestrado do Curso de Mestrado Integrado em Ciências 
Policiais do Aspirante a Oficial de Polícia Calido Baldé, em 29 de Maio de 2020. 
2 Arguente no úri da dissertação de mestrado do Curso de Mestrado Integrado em Ciências 
Policiais da Aspirante a Oficial de Polícia Cláudia Amorim, em 29 de Maio de 2020. 
3 Presidente no júri da dissertação do Curso de Mestrado em Ciências Policiais, na especialidade 
de Criminologia e Investigação Criminal, da Dr.ª Jéssica Mateus Ramos, em 17 de Julho de 2020. 
4 Arguente no júri da dissertação do Curso de Mestrado em Ciências Policiais, na especialidade 
de Criminologia e Investigação Criminal, da Dr.ª Juliana Resende Silva de Lima, em 16 de Julho de 
2020. 
5 Arguente no júri da dissertação do Curso de Mestrado em Ciências Policiais, na especialidade 
de Gestão da Segurança, do Dr. Nelmo dos Santos Passos, em 13 de Julho de 2020. 
6 Arguente no júri da dissertação do Curso de Mestrado em Ciências Policiais, na especialidade 
de Criminologia e Investigação Criminal, da Dr.ª Joana Rita Rodrigues de Oliveira, em Setembro 
de 2020. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Palestra no Curso de Doutoramento em Direito e Segurança, na Faculdade de Direito da data 



Universidade Nova de Lisboa, subordinada ao tema “A Segurança no Estado de Direito 
Democrático”, em 26 de Outubro de 2020. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 
 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
      
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Maria João Simões Escudeiro 
Contactos: Telefone /Telemóvel 917338421/ e-mail mjescudeiro@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0003-0230-1483 
Ciência ID: 9A1F-DFB9-56D6 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Obras/Monografias 
Livro - Direito dos Seniores – Co-autoria, 
2020 Editora Centro de Estudos Dantas 
Rodrigues, Lda 

☐ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Escudeiro, Maria João; PRAZERES PEREIRA, 
MARIA ANTÓNIA. 
"Administrativecorruption prevention. 
Administracines korupcijos prevencija". 
Paperpresented in RELEVANT ISSUES OF 
ENVIRONMENT MANAGEMENT 
2020,Kaunas, 2020. 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

PRAZERES PEREIRA, MARIA ANTÓNIA; 
ESCUDEIRO, MARIA JOÃO;PERKUMIENE, 
DALIA. "EUROPEAN INVESTIGATION ORDER 
DIRECTIVE –APPLICABILITY". HUMANITIES 
STUDIES 3 (80) (2020): 148-158. 
http://dx.doi.org/10.26661/hst-2019-3-80-
11. 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Escudeiro, Maria João; Perkumiene, Dalia; 
Balikiene, Monika. "Legal regulation of 
international adoption". Paper presented 
in INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL 
CONFERENCE THEORY AND PRACTICE: 
PROBLEMS ANDPROSPECTS- 2020, Kaunas, 
2020. 

☒ 2020 

 
Participação em júris académicos 
Presidente de Júri da Provas Públicas para Atribuição do Grau de Mestre em Ciências Policiais, na 
Especialização de Criminologia e Investigação Criminal do candidato ELIAS BATISTA DA COSTA 
realizada a 6 de Novembro de 2020. 
Presidente de Júri da Prova Pública para Atribuição do Grau de Mestre da candidata Joana Rita 
Rodrigues de Oliveira realizada a 29 de Outubro de 2020.  
Presidente de Júri da Provas Públicas para Atribuição do Grau de Mestre em Ciências Policiais, na 



Especialização de Criminologia e Investigação Criminal do candidato Nelson Santos Ribeiro 
realizada a 20 de Julho de 2020. 
Presidente de Júri da Provas Públicas para Atribuição do Grau de Mestre em Ciências Policiais, na 
Especialização de Criminologia e Investigação Criminal do candidato Ana Santos realizada a 16 de 
Julho de 2020 
Membro de Júri de Prova de Título de Especialista no Insituto Politécnico de Beja realizada a 13 de 
Fevereiro de 2020. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Participação em Seminário sobordinado ao tema Cooperação Jurídica em Matéria Penal 
Europeia e Internacional (Legal Cooperation in European and International Criminal 
Matters) no ISCPSI - Portugal 

2020 

Participação na conferência internacional International Scientific-Practical Conference 
Theory And Practice: Problems And Prospects- 2020. Marijampoles Kolegija – Lituânia 
Com O Tema Legal Regulation Of International Adoption.  

2020 

Participação na conferência internacional International Scientific Conference‚ Relevant 
Issues Of Environment Management 2020 - Kaunas Forestry and Environmental 
Engineering University of Applied Sciences com o tema Judicial Cooperation In 
European And International Criminal Matters. 

2020 

Participação na conferência international Criminal Investigation and Fundamental 
Rights tendo elaborado as Closing Remaks no ICPOL – ISCPSI. 

2020 

  
 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Coordenadora do projeto: “Inclusão e Direitos Humanos no Ensino Superior” submetido à FCT (2020-
2021), PTDC/CED-EDG/7067/2020. 
 
      
 
 
Outras informações relevantes 
      
Membro da comissão científica da Conferência Internacional sobre Marketing e Tecnologias de 2020 
(ICMarkTech'20), ISCTE, 8-10 Outubro, Lisboa. 
Membro da comissão científica das Jornadas Internacionais de Investigação em Relato, JIIR 2020, 
ISCALIPL/UFCE, 18-19 Junho, Lisboa. 
Participação como moderadora nas Jornadas Internacionais de Investigação em Relato, JIIR 2020, 
ISCALIPL/UFCE, 18-19 Junho, Lisboa. 
Membro da comissão científica SIGeP2020 - II Simpósio Internacional sobre Género e Cultura Prisional 
(SIGeP2020) - Será a prisão democrática? (Internatinal Symposium - Gender and Prisional Culture), 
Coimbra. 
Membro da comissão científica da INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE THEORY AND 
PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS- 2020. Marijampoles Kolegija – Lituânia. 
Membro da Comissão Cientifica da International Scientific Conference Relevant Issues of Environment 
Management 2020, Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences – 
Lituânia. 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: EDUARDO FILIPE CORRÊA RODRIGUES DE PEREIRA CORREIA  
Contactos: Telefone /Telemóvel 213611367/917305843 / e-mail 
eduardopereiracorreia@gmail.com / efcorreia@psp.pt  
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7113-0190 
Ciência ID: 141E-C0FA-7216 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Obras/Monografias 

Correia, Eduardo Pereira; «O Presidente da 
República em Democracia - Comandante 
Supremo das Forças Armadas», Editora 
Almedina, outubro, Lisboa (ISBN: 978-972-40-
8691-0). Prefácio de Adriano Moreira. 

☐ 2020 

Capítulos livros 

Rollo, Maria Fernanda  (coordenação)  
«Polícia(s) e Segurança Pública: História e 
Perspetivas Contemporâneas», com o capítulo 
«Dimensões Institucionais da Polícia de 
Segurança Pública - Da Segurança do Estado 
ao Estado de Emergência», Cristina Montalvão 
Sarmento e Eduardo Pereira Correia, 
organização do Instituto de História 
Contemporânea - NOVA FCSH, Polícia de 
Segurança Pública, Lisboa, pp. 377-393 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Correia, Eduardo Pereira; Claro, Ricardo «A 
Segurança Comunitária e a Pandemia de 
COVID-19», in Revista Portuguesa de Ciência 
Política, n. 14 , Lisboa, (ISSN: 1647-4090) 

☒ 2020 

 
Participação em júris académicos 
Orientador científico da dissertação de mestrado integrado em Ciências Policiais, «A influência do 
turismo nos volume crimes - Uma análise ao fenómeno do furto por carteirista na cidade de Lisboa», da 
Aspirante a Oficial Aluna Joana Isabel Pires Bicho, (2019-2020), realizada no Instituto Superior de 
Ciências Policiais e Segurança Interna. Integraram o júri os seguintes membros: Doutor Nuno Poiares, 
professor auxiliar do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna ― na qualidade de 
Presidente; e o Doutor Eduardo Viegas Ferreira, professor auxiliar do Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna ― na qualidade de Arguente. A dissertação de mestrado foi discutida e 
aprovada, por unanimidade, com a classificação de 14 valores (2.6.2020). 

Orientador científico da dissertação de mestrado integrado em Ciências Policiais, «A Polícia Nacional de 
Cabo Verde e a segurança aeroportuária - O panorama securitário no âmbito da aviação civil», do 
Aspirante a Oficial Aluno Emanuel dos Anjos Leal Furtado, (2019-2020) realizada no Instituto Superior de 



Ciências Policiais e Segurança Interna. Integraram o júri os seguintes membros: Doutor Nuno Poiares, 
professor auxiliar do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna ― na qualidade de 
Presidente; e o Doutor Felipe Pathé Duarte, professor auxiliar do Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna ― na qualidade de Arguente. A dissertação de mestrado foi discutida e aprovada, 
por unanimidade, com a classificação de 14 valores (2.6.2020). 

Orientador científico da dissertação de mestrado integrado em Ciências Policiais, «A Investigação 
Criminal na Polícia de Ordem Pública da Guiné-Bissau – Os novos desafios da criminalidade», do 
Aspirante a Oficial Aluno Calido Baldé, (2019-2020) realizada no Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna. Integraram o júri os seguintes membros: Doutor Nuno Poiares, professor auxiliar do 
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna ― na qualidade de Presidente; e o Doutor 
Hélder Valente Dias, professor auxiliar do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna ― 
na qualidade de Arguente. A dissertação de mestrado foi discutida e aprovada, por unanimidade, com a 
classificação de 15 valores (29.5.2020). 

Orientador científico da dissertação de mestrado integrado em Ciências Policiais, «A Comunicação 
externa da Polícia Nacional de Cabo Verde – O Gabinete de Comunicação e Imagem», do Aspirante a 
Oficial Aluno Heldon Ronald Almeida Monteiro, (2019-2020) realizada no Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna. Integraram o júri os seguintes membros: Doutor Nuno Poiares, professor 
auxiliar do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna ― na qualidade de Presidente; e o 
Doutor Eurico Dias, professor auxiliar com agregação do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna ― na qualidade de Arguente. A dissertação de mestrado foi discutida e aprovada, por 
unanimidade, com a classificação de 15 valores (29.5.2020). 

 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Conferencista no Seminário “Geosegurança Sanitária -  Estado de Emergência 2.0” no painel 
«O Direito da Segurança num contexto de pandemia» com a comunicação «A Segurança 
Comunitária e a pandemia COVID-19», organização da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, NOVA School of Law, Lisboa (8.12.2020). 

2020 

Conferencista no Congresso Internacional “Los Desafíos de la Policía en la Historia 
Contemporánea” no painel «Portugal e Espanha – Uma cultura securitária ibérica», com 
Leandro Berenguer e Ricardo Claro, organização do Grupo de Investigación “Élites, 
Identidades y Procesos Políticos en la Historia del Siglo XX - Departamento de Historia, Teorías 
y Geografía Políticas, Universidad Complutense de Madrid”, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología – Universidad Complutense de Madrid  

2020 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Investigador associado no CIEP - Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos da 
Universidade Católica Portuguesa (desde 2013). 
Investigador em colaboração no Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa 
(desde 2013). 
Investigador Doutorado do Observatório Político - Unidade de Investigação em Estudos 
Políticos (desde 2010). 
Membro  do  Conselho  Editorial  da  Revista  Portuguesa  de  Ciência Política, publicada pelo 
Observatório Político (ISSN: 1647-4090). 
 



                                                                                                                   

 
Relatório de Atividades 2020 

 
Nome completo: HERMÍNIO JOAQUIM DE MATOS 
Contactos: Telefone /Telemóvel 963918362/ e-mail hjmatos@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: : orcid.org/0000-0001-8998-0380 
Ciência ID: F212-BFB4-6F36 
   

 
Publicações 
 

Obras Descrição 
arbitragem 
científica 

Ano 

Obras/Monografias 

Matos, H. J. (2020). Terrorismo & 
Contraterrorismo – Sistemas de Segurança 
Interna (3. ª ed).  Editora AAFDL [ISBN: 978-
972-629-397-2] 
 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Chuy, J.F. & Matos, H. J. (2021). Segurança: 
da evolução de um conceito à garantia 
democrática. Revista SUSP,1 (1),  [MJSP, 
Brasília; no prelo] 

☒ 2020 

 
Participação em júris académicos 
2020. Defesa Projecto da Tese Doutoramento do Lic. TCor QOEM Paulo Rogério dos Santos 
Alberti 
Título Tese: “Controladoria e Governança na Gestão Pública – Uma Perspectiva para a Brigada 
Militar 
Doutorado Profissional do IPBM 
Instituto de Pesquisa da Brigada Militar (Rio Grande do Sul – Brasil) 
Arguente: Prof. Doutor Hermínio Matos (ISCPSI/Portugal) 
Arguente: Prof. Doutor Ricardo Letizia Garcia (UERGS/Brasil) 
Arguente: Major QOEM, Doutor Inácio Caye (IPBM/Brasil)  
Presidente: Coronel QOEM Rodrigues  (IPBM/Brasil) 
Orientador: Prof. Doutor Celmar Corrêa de Oliveira 
      
2020. Defesa Projecto de Tese Doutoramento do Mestre Francisco Thó Monteiro 
Título Tese: “A Componente Policial na Transição e Encerramento de uma Operação de 
Manutenção de Paz da ONU” 
Doutoramento em História, Estudos de Segurança e Defesa 
ISCTE – IUL/Academia Militar (15 Setembro) 
Arguente: Prof. Doutor Hermínio Matos (ISCPSI) 
Orientador: Prof. Doutor Luís Machado Barroso (ISCTE/Acad. Militar) 
Presidente: Prof. Doutor Bruno Cardoso Reis (ISCTE-IUL) 



 
 
Teses Doutoramento em curso (Orientações) 
 
Mestre José Fernando Moraes Chuy: “Deterrence e Guerra Fria: a adaptação de uma teoria 
clássica pela Inteligência Policial Moderna como resposta ao «Novo Terrorismo»” (em curso) 
Doutoramento em Direito e Segurança 
Faculdade Direito da Universidade Nova de Lisboa 
Orientador: Prof. Doutor Hermínio Matos 
 
Mestre Hélder Gonçalves: “Olhares (In)seguros: Ameaças de Interferência Ilícitas no Contexto 
das Estruturas Aeroportuárias de Portugal” (em curso) 
Doutoramento em Estudos Urbanos 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL & ISCTE-IUL) 
Orientação: Professores Doutores André Inácio e Hermínio Matos  
 
Mestre Filipa Marina Soares: “Portugal como Ator Europeu na Prevenção da Radicalização” (em 
conclusão) 
Doutoramento em Direito e Segurança 
Faculdade Direito da Universidade Nova de Lisboa 
Orientação: Professores Doutores Armando Marques Guedes e Hermínio Joaquim de Matos  
 
Mestre João Barata: “A Descolonização Africana e os Serviços de Informações: o caso francês, 
inglês e português” (em curso) 
Doutoramento em Direito e Segurança 
Faculdade Direito da Universidade Nova de Lisboa 
Orientação: Professores Doutores Jorge Bacelar Gouveia e Hermínio Joaquim de Matos  
 
Mestre Ariana Nunes Paraíso: “Da era digital e o apogeu da heterotopia jurídica: a emergência 
do político no Ciberespaço” (em curso) 
Doutoramento em Direito e Segurança 
Faculdade Direito da Universidade Nova de Lisboa 
Orientação: Professores Doutores Armando Marques Guedes e Hermínio Joaquim de Matos  
 
 
Dissertações Mestrado 
 
(Concluídas) 
 
2020 (14 de Julho). O Terrorismo e o Contraterrorismo no Brasil: A Resposta da Legislação  
NERYSE PIRES NERY DO PRADO GONZALES (Aprovada, 13 Valores) 
Mestrado em Ciências Policiais – Especialização em Criminologia e Investigação Criminal 
Local: Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 
Presidente: Doutor Nuno Caetano Lopes de Barros Poiares – Professor Auxiliar (ISCPSI) 
Arguente: Doutor Felipe Pathé Duarte – Professor Auxiliar Convidado no ISCPSI 
Orientador: Doutor Hermínio Joaquim de Matos – Professor Auxiliar (ISCPSI) 
 
 
 
 
 



 
(Em curso) 
 
2020. Prevenção do Terrorismo na Madeira 
LUÍS NEVES RIBEIRO 
Mestrado Integrado em Ciências Policiais (ISCPSI) 
 
2019. A Segurança vs. Criminalidade no Contexto da Mobilidade Migratória 
BACAR CAMARÁ (Aguarda Defesa) 
 
2019. A PSP na Prevenção e Resposta ao Terrorismo Transnacional – Papel Central como Agente 
de Protecção Civil  
VÍTOR HUGO SILVA RIBEIRO (Projecto Aprovado, em curso) 
 
2019. Armas Biológicas e Químicas como Desafio ao Contraterrorismo – GNR e PSP como 
primeira linha de defesa  
ALBERTO MANUEL CAMELO SILVA (Projecto Aprovado, em curso) 
 
2019. Fundamentalismo Islâmico e Jihad em contexto prisional: Da Radicalização à Ação 
Terrorista 
DIOGO JORGE RIBEIRO DO NASCIMENTO (Projecto Aprovado, em conclusão) 
 
2019. Liberdade e Segurança: Charlie Hebdo e a Europa pró-securitária 
JOÃO BARREIRA CRAVO (Projecto Aprovado, em curso) 
 
2018. A Comunidade Muçulmana em Portugal: O Sentimento de Inclusão versus Terrorismo de 
Matriz Islamista  
RICARDO CACHALDORA (Projecto Aprovado, em curso) 
 

 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 

Título/Tema: Terrorismo & Contraterrorismo – De Profundis Valsa Lenta 
Local: Instituto Dom João de Castro (Lisboa) 
Data: 30 de Janeiro 2020 (presencial; convite) 

2020 

  

Título/Tema: After All, Rome Does Pay Traitors The Return of Foreign Terrorist Fighters 
to Europe [Afinal, Roma Paga a Traidores O Regresso dos Combatentes Terroristas 
Estrangeiros à Europa] 
7th International Conference on Eurasian Politics & Society; IEPAS2020 [peer 
review/academic paper] 
[23-25 sept], 24sept2020 (videoconference) 

2020 

  

Título/Tema: A História do Terrorismo 
Local: Instituto de Pesquisa da Brigada Militar & BOPE – Batalhão de Operações Policiais 
Especiais - Brigada Militar do Rio Grande do Sul (Brasil) 
Data: 13 Outubro 2020 [videoconferência; por convite]    

2020 

 
 
 

 



2020. Ameaça Jihadista Global Zonas cinzentas no Contraterrorismo 
Escola de Criminologia  
Faculdade de Direito da Universidade do Porto (10 de Dezembro; convite) 
 

 
Título/Tema: Intelligence and Counterterrorism: What Can (and should) Police 
Organizations Learn from Terrorist Organizations? 
INTERPA – 9th Annual INTERPA Conference [peer review/academic paper] 
International Police Academies & Turkish National Police Academy 
Local: Turkey 
December 13th (videoconference) 

2020 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

 
Outras informações relevantes 
      
Perito Nomeado pelo Tribunal Criminal de Lisboa no “Julgamento dos Jihadistas Portugueses”   
Processo Proc. nº 5/13.1JBLSB 
Processo Comum (Tribunal Coletivo) 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Central Criminal de Lisboa - Juiz 1 
Data: 20 Outubro 2020; tempo depoimento: 2h36m (presencial) 
 
 
Revisor Científico da Revista Coleção Meira Mattos 
Revista das Ciências Militares 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
Revisão do artigo  
Arcanjo, M. U. & Simões, G. F. (2021) “A possibilidade de classifcação da “guerra ao terror” a 

partir dos conceitos clássicos de guerra do direito internacional público”. Coleção Meira Matos , 

15 (52), janeiro/abril 2021: pp. 111-125. DOI 10.22491/cmm.a043 

 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: João José Rodrigues Afonso  
Contactos: Telefone /Telemóvel 963916871/ e-mail jrafonso@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Escolha um item. 
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5644-9275  
Ciência ID: 2B14-F5BF-32A2 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Obras/Monografias 

AFONSO, João (2020). A Segurança em 
Espetáculos de Futebol (Violência no Desporto-
Rei: Da Rivalidade ao Ódio) – Seguido do Novo 
Regime Jurídico da Segurança nos Espetáculos 
Desportivos, Anotado e Comentado. Lisboa: 
Lisbon International Press (606 págs.). ISBN: 
978-989-52-7719-3 

☐ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

AFONSO, João (2020). A Identificação Pessoal 
como Instrumento de Controlo Social nas 
Sociedades Contemporâneas. In Politeia – 
Revista Portuguesa de Ciências Policiais. 
Lisboa: Edição on-line, Ano XVII, Vol. I 
(https://devlop.space/edition/ano-xiii/). 

☒ 2020 

 
 
Participação em júris académicos 
 
Arguente no júri das provas públicas de Mestrado em Direito, especialidade em Ciências Jurídicas, de 
Luciana Costa Vale, com o tema A Dignidade da Pessoa Humana como Fundamento da Liberdade no 
Contexto da Atividade Policial, com o Doutor Manuel Monteiro Guedes Valente (orientador) e Doutor 
Pedro Gonçalo Tavares Trovão do Rosário (presidente), UAL, Lisboa (22-09-2020). 
      
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
 
AFONSO, João. A Polícia na Grécia Antiga. Concluído. Aguarda publicação em revista científica. 
 



 
Outras informações relevantes 
 
Orientação da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, na especialização de Criminologia e 
Investigação Criminal, de Andreia Sofia Novais de Araújo, com o tema Crimes contra animais de 
companhia: Da Operacionalidade dos Organismos Nacionais na Proteção e Intervenção de Animais 
Vítimas de Maus-tratos e Abandono (em curso). 
 
Orientação da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, do Aspirante a Oficial de Polícia Luís António 
Gonçalves Neves, M/157257, subordinada ao tema A identificação e mitigação de comportamentos de 
risco associados aos desportivos coletivos de pavilhão (em curso). 
 
Coorientação da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, do Aspirante a Oficial de Polícia Ruben 
Miguel Lopes Oliveira, M/157259, subordinada ao tema A Pandemia Covid-19 e o seu impacto na atividade 
policial (em curso). 
 
Orientação da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, na especialização de Criminologia e 
Investigação Criminal, do aluno Tiago Machado, subordinada ao tema Tráfico de pescado na orla costeira 
portuguesa. (em curso). 
 
Orientação da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, na especialização de Gestão da Segurança, 
de Nelmo dos Santos Passos, com o tema O (Des)Controlo do Mercado de Armas do Mercosul: A entrada 
Ilegal de Armamento no Brasil. ISCPSI, Lisboa (13-07-2020). Classificação de 15 valores. 
 
Orientação da dissertação de mestrado em Ciências Policiais, na especialização de Criminologia e 
Investigação Criminal, de Elias Batista da Costa, com o tema Das Normas Proibitivas do Exercício 
Profissional e os Seus Efeitos Negativos na Reintegração Social, (06-11-2020). Classificação de 14 valores. 
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Relatório de Atividades 2020 

 
Nome completo: Carla Alexandra Lopes Martinho  

Contactos: Telefone /Telemóvel 91 7254 120/ e-mail cmartinho@iscal.ipl.pt 

Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 

ORCID ID: 0000-0001-7675-7390 

Ciência ID: 9C11-021F-D7ED 

   

Publicações 

Obras Descrição 
arbitragem 
científica 

Ano 

Capítulos livros 

Sustainability Assessment of Portuguese Local 

Governments (2009 to 2017): Accounting 

Information and Public Governance 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Major Influence Factors of the Portuguese 

Local Governments Overindebteness (2011 to 

2017) 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

O sobreendividamento e a sustentabilidade 

financeira dos Municípios Portugueses (2011 a 

2017 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

A Importância da Auditoria Financeira na 

fiabilidade do relato financeiro dos maiores 

municípios portugueses 

☒ 2020 

 
Participação em júris académicos 

Mestrados 

Vogal (Dezembro 2020) da dissertação apresentada no Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Lisboa, ISCAL-IPL para obtenção de grau de Mestre em Auditoria sob o tema 

“Determinantes da Emissão de Opinião Modificada na Certificação Legal de Contas Nos Municípios de 

Média Dimensão (2016-2018)”. 

Membro do júri (Maio 2020), na qualidade de examinadora externa, da banca examinadora de defesa de 

projeto de dissertação, do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da UFPE – Universidade 

Federal de Pernambuco, intitulado “A influência de medidas de desempenho em contratos de 

remuneração de executivos sobre a qualidade dos lucros”. 

Vogal (Janeiro 2020) da dissertação apresentada no Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

de Lisboa, ISCAL-IPL para obtenção de grau de Mestre em Contabilidade sob o tema “Determinantes de 
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exceder o limite ao endividamento dos municípios portugueses (2011 - 2017)”.  

Relatórios de estágio e projeto 

Elemento do Júri no Projeto de Finanças Empresariais, 19 de Maio 2020, refente à empresa Revigrés- 

indústria de Revestimento de Grés, Lda. 

 

Conferências 
Descrição Ano 

Comunicação oral apresentada Martinho, C., Albuquerque, F., Santos, P. (2020), Silvestre, C. " 

Que futuro para as aulas online? A perspetiva dos estudantes do ensino superior” na 10.ª 

Conferência FORGES | 2020, 18-20 novembro, Évora, Portugal. 

2020 

Comunicação oral apresentada Martinho, C., Silvestre, C, Santos, P.,  (2020) " e-thesis: 

Revisitando o workflow e comunicando de forma mais eficiente desde o projeto até à defesa 

pública” na 10.ª Conferência FORGES | 2020, 18-20 novembro, Évora, Portugal. 

2020 

Comunicação oral apresentada Santos, P., Martinho, C., (2020) " e-Fraude na avaliação a 

distância” na 10.ª Conferência FORGES | 2020, 18-20 novembro, Évora, Portugal. 
2020 

Comunicação oral apresentada Parada, A., Santos, P., Martinho, C. (2020) "A Importância da 

Auditoria Financeira na fiabilidade do relato financeiro dos maiores municípios portugueses” no 

ICAFI 2020 – International Conference on Accounting and Finance Innovation, 12-13 novembro, 

Aveiro, Portugal. 

2020 

Comunicação oral apresentada Pereira, A., Santos, P., Martinho, C. (2020) “O 

sobreendividamento e a sustentabilidade financeira dos Municípios Portugueses (2011 a 2017)” 

no ICAFI 2020 – International Conference on Accounting and Finance Innovation, 12-13 

novembro, Aveiro, Portugal. 

2020 

Revisora (2020) da 8th International Conference on Innovation, Documentation and Teaching 

Technologies, Universitat Politecnica de Valencia 11 a 13 Novembro, Valencia Espanha. 
2020 

Revisora (2020) da Conferência Internacional sobre Marketing e Tecnologias de 2020 

(ICMarkTech'20), ISCTE, 8 a 10 Outubro, Lisboa. 
2020 

Revisora (2020) na 18th International Conference of Numerical Analysis and Applied 
Mathematics 2020 17 a 23 Setembro, Rhodes, Grecia.  

2020 

Comunicação oral apresentada Santos, P., Martinho, C. (2020) “Major influence factors for 

Portuguese Municipal Transparency Index (2013 to 2017)” no 32th Eurasia Business and 

Economics Society (EBES), 5-7 agosto, Istambul, Turkey. 

2020 

Comunicação oral apresentada Martinho, C., Santos, P. (2020) "Major Influence Factors of the 

Portuguese Local Governments Overindebteness (2011 to 2017)"  International Conference of 

Applied Business and Management (ICABM) no ISAG European Business School, 25 e 26 de 

Junho, Porto. 

2020 
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Discussant (2020) nas Jornadas Internacionais de Investigação em Relato (JIIR 2020), da 

apresentação com o título “Atuação dos sistemas de controlo interno em municípios brasileiros: 

Avaliando o papel das prefeituras municiais e dos tribunais de contas” ISCAL-IPL/UFCE, 18 a 19 

Junho, Lisboa.  

2020 

Discussant (2020) nas Jornadas Internacionais de Investigação em Relato (JIIR 2020), da 

apresentação com o título “Remuneração excessiva e características das políticas de 

remuneração de executivos” ISCAL-IPL/UFCE, 18 a 19 Junho, Lisboa.  

2020 

Oradora convidada (2020) no 2º seminário de investigação científica do ISCAL, “Possíveis temas 

de investigação em Contabilidade e áreas relacionadas” realizado a 1 de Fevereiro, ISCAL, 

Lisboa. 

2020 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 

Coordenadora do projeto: “O Ensino a distancia em tempo de pandemia nas instituições de ensino 

superior: perspetiva de estudantes e professores” submetido e financiado pelo IDI&CA, IPL (2020-2021), 

IPL/2020/e-ESupON_ISCAL. 

Elemento da equipa de projeto: “Estudo da sustentabilidade financeira e das suas determinantes nos 

governos subnacionais portugueses” submetido e financiado pelo IDI&CA, IPL (2020-2021), 

IPL/2020/FINSUST_ISCAL. 

Elemento da equipa de projeto: “e-thesis: Revisitando o workflow e comunicando deforma mais eficiente 

desde o projeto até à defesa pública”. 

Elemento da equipa de projeto: “Inclusão e Direitos Humanos no Ensino Superior” submetido à FCT (2020-

2021), PTDC/CED-EDG/7067/2020. 

 

Outras informações relevantes 

Organizadora e moderadora da sessão especial “Desmaterialização de processos na gestão do ensino 

superior: eficiência e normalização” na 10.ª Conferência FORGES | 2020, 18-20 novembro, Évora, 

Portugal. 

Membro da comissão científica da Conferência Internacional sobre Marketing e Tecnologias de 2020 

(ICMarkTech'20), ISCTE, 8-10 Outubro, Lisboa. 

Membro da comissão científica das Jornadas Internacionais de Investigação em Relato, JIIR 2020, ISCAL-

IPL/UFCE, 18-19 Junho, Lisboa. 

Organizadora e moderadora do seminário de Métodos de Previsão: Aplicações à Contabilidade, Finanças 

e Gestão realizado a 25 de Março 2020, ISCAL-IPL, Lisboa. 

Organizadora e moderadora do seminário de Escrita científica em Latex, apoio ao Moodle e muito mais! 

realizado a 11 de Março 2020, ISCAL-IPL, Lisboa. 

Organizadora e moderadora do seminário de Moodle: “Apoio às Aulas” ou “A Sala de Aula Virtual”? 

realizado a 4 de Março 2020, ISCAL-IPL, Lisboa. 
Assinado por : CARLA ALEXANDRA LOPES
MARTINHO MARTINS
Num. de Identificação: BI08870740
Data: 2021.01.07 11:38:17+00'00'



                                                                                                                   

 
Relatório de Atividades 2020 

 
Nome completo: Ezequiel Agostinho Maciel Rodrigues 
Contactos: Telefone /Telemóvel 911709404/ e-mail ezeqrodrigues@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000000228007197 
Ciência ID: 7A1B-E757-7CC8 
   

Publicações 
 

Obras Descrição 
arbitragem 
científica 

Ano 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 

 

Participação em júris académicos 
 
PRESIDENTE DE JÚRI:  
 
DISSERTAÇÕES CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS 
João Simões Antunes (12JAN2020). Segurança interna: Vulnerabilidade ao stress e burnout na 
Polícia de Segurança Pública. 
 
DISSERTAÇÕES CURSO DE MESTRADO INTEGRADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS 
Ismael Carvalho (25MAI2020). Sistema de Videovigilância na Freguesia de Águas Livres: Efeitos 
na Criminalidade. 
Miguel Passos (26MAI2020). A Geolocalização na PSP: a atualidade e potencialidades futuras . 
Fábio Henriques (26MAI2020). A Influência do Desenho Urbano na criminalidade: Contributos 
para a prevenção e combate do crime no Bairro Catambor, Luanda - Angola . 
Jaime Cruz (27MAI2020). Potencial restruturação das subunidades policiais do COMETLIS: As 
divisões integradas de competência territorial . 
Luís Matias (27MAI2020). Redes Sociais e a polícia – desafios a uma relação simbiótica. 
Diana Martins (28MAI2020). A PSP em Missões da ONU: contributo para um modelo referencial 
de avaliação de impactos.  
Joana Branco (28MAI2020). O Burnout na Polícia de Segurança Publica: Causa e engagement. 
Daniela Janeiro (03JUN2020). A PSP perante o fenómeno do bullying: da identificação à 
intervenção. 



Cláudia Amorim (03MAI2020). Formação do Investigador Criminal: Da Exigência processual à 
permanente capacitação de competências. 
Luís Macedo (04MAI2020). A Atividade Policial nas Manifestações Políticas: O que dizem as 
televisões. 
Francisco João (08MAI2020). O Controlo das Fronteiras como Política de Segurança Interna na 
província do Zaire – Município do Soyo (Angola). 
Crimildo Damas (08JUN2020). “Polícia de Fronteira de Moçambique: o seu contributo para a 
segurança Interna. 
Ilídio Pindali (08MAI2020). Motivação e Satisfação no Comando Provincial de Luanda 2015-
2019. 
 

Conferências 
 

Descrição Ano 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 
 
 
 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
REPORT para UNODC: “The Origin of Illicit Firearms in Portugal” (em curso). 
 

Outras informações relevantes 
      
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 



                                                                                                                   

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Fernanda do Rosário Carneiro da Silva 
Contactos: Telefone /Telemóvel 962972526 / e-mail frcarneiro@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Integrado 
ORCID ID: 0000-0003-2683-1198 
Ciência ID: E51D-4C67-09E5 
   

Publicações 
 

Obras Descrição 
arbitragem 
científica 

Ano 

      
 

   

 

Participação em júris académicos 
      

Conferências  
      

 

Projetos de Investigação (em curso) 
A Gestão de Talentos na PSP - Linha de I&D - Police Work and Organization: Gestão de Pessoas e 
Administração Policial. 
 

Outras informações relevantes 
 

http://orcid.org/0000-0003-2683-1198
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Roberto Narciso Andrade Fernandes

De: Raquel Alexandra <raquelalexandraster@gmail.com>
Enviado: 7 de janeiro de 2021 10:25
Para: ISCPSI - Centro de Investigação
Cc: Roberto Narciso Andrade Fernandes; Paulo Machado
Assunto: Re: Recordatória | Relatório de Atividades de Investigação - Ano 2020

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

Boa dia, 
 
Seguem os elementos solicitados. 
 
Com votos de Bom Ano, 
Muito cordialmente, 
Raquel Brízida Castro 
Professora Auxiliar/Advogada 
Investigadora Principal do Centro de Investigação em Direito Público do Instituto de Ciências Jurídico-
políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) 
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) 
Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) 
Alameda da Universidade 
1649-014 Lisboa 
email: raquelcastro@fd.ul.pt; raquelalexandraster@gmail.com 
telf.: (+351) 217 984 600 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
A - Publicações 
A.1. Livros   
 
·      (2020) Um contributo para o estudo da eutanásia no Direito Constitucional português, AAFDL: Lisboa; 
http://livraria.aafdl.pt/index.php?id_product=1042&id_product_attribute=0&rewrite=um-contributo-
para-o-estudo-da-eutanasia-no-direito-constitucional-portugues&controller=product&id_lang=2 
 
A.2. Artigos em revistas internacionais 
A.3. Artigos em revistas nacionais 
 
(2020) “Direito Constitucional em tempos de pandemia: Pode a Constituição sobreviver a crises 
sanitárias?” “Constitutional Law in times of pandemic: Can the Constitution survive health crises?” in 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, número 1 de 2020 (ano LXI), Número Temático: 
Cvid-19 e o Direito; pp. 645-679: 
https://drive.google.com/file/d/1hYglOv6WWR7FwmCICDBQYB4_PVk9f0-1/view 
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(2020) “Proteção de dados e comércio jurídico: CNPD em Vénus, STA em Marte", in Liber 
Amicorum Professor Doutor Pedro Pais de Vasconcelos, Revista de Direito 
Comercial: https://www.revistadedireitocomercial.com/protecao-de-dados-e-comercio-juridico 
  
(2020) “Proteção de Dados e a Diretiva UE2016/680: O tratamento de dados pessoais pelas autoridades 
competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou 
execução de sanções penais”, in E-Book do CEJ, com Formação Contínua dos Magistrados, Jurisdição 
Penal; https://www.justicatv.com/2018/directo.php?id=981&fbclid=IwAR1NFtbTjDNgL5i1t1rPHGMFZE6dd
WM2mdVZqfFUwcTB21DATWniMaALgfw 
 
B - Comunicações                           

B.1. Comunicações em encontros científicos internacionais 
B.2. Comunicações em encontros científicos nacionais 
 
  
·       10 Dezembro de 2020 – Comunicação sobre "O impacto da pandemia no comércio jurídico: uma 
nova ordem?" na Web Conferência Congresso de Direito Comercial, uma parceria do Centro de Estudos 
Judiciários e da Revista de Direito Comercial: 
https://elearning.cej.mj.pt/course/view.php?id=1131 
  
·       5 Junho de 2020 – Intervenção sobre “O Direito Constitucional no Ciberespaço no período pós covid”, 
no webinar do Privacy and Data Protection Centre da Universidade 
Europeia; https://www.europeia.pt/agenda/o-direito-constitucional-no-ciberespaco-no-periodo-pos-
covid?fbclid=IwAR0RTpu5UQlmIgeyZBt6JndPDxOsBYzMAookywoH1e30exJ7yeEJ5n7Q2mw 

·       14 Maio de 2020 – Palestra proferida na Conferência virtual "Perigos da Comunicação", sobre "O 
Direito como instrumento regulador em período de exceção constitucional e em período de normalidade 
constitucional”, uma iniciativa da AAFDL - Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UbCv0_3BS1E&feature=share&fbclid=IwAR1W0C_t-
v4Fo89TdRyqdCdrUeBnBKjmH2226q-FdBhTl6qy2D7VGaP1gpM 
  
·       4 Maio de 2020 – Intervenção no Webinar: Proteção de dados em tempos de covid-19, sobre “O 
Problema do Acesso aos Metadados”, promovido pelo ICJ – Instituto Jurídico da Comunicação da 
Universidade de Coimbra; https://www.fd.uc.pt/ijc/wp-content/uploads/2020/04/4maio_cartaz.pdf 

·       22 Abril de 2020 - Comunicação sobre “Proteção de Dados para Fins Jornalísticos”, no I Curso de Pós-
Graduação Avançada em Proteção de Dados, do CIDP- Centro de Investigação de Direito Privado da 
FDUL; https://www.cidp.pt/curso/i-curso-de-posgraduacao-avancada-em-direito-da-protecao-de-
dados/62?fbclid=IwAR2Gl9K8nq2wOPtUQQ2mZFtdV_tSdrz0MZi-ODuS1N0SrGNksg6NcIl0jVk 

·       12 Fevereiro de 2020 – Comunicação sobre “Proteção de Dados e Contencioso Administrativo”, no I 
Curso de Pós-Graduação Avançada em Proteção de Dados, do CIDP- Centro de Investigação de Direito 
Privado da FDUL; https://www.cidp.pt/curso/i-curso-de-posgraduacao-avancada-em-direito-da-protecao-
de-dados/62?fbclid=IwAR2Gl9K8nq2wOPtUQQ2mZFtdV_tSdrz0MZi-ODuS1N0SrGNksg6NcIl0jVk 
 
·       3 Fevereiro de 2020 – Comunicação sobre “Supervisão do Comércio Eletrónico”, no III Curso de Pós-
Graduação em e-commerce, do CIDP – Centro de Investigação de Direito Privado, da FDUL: 
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https://www.cidp.pt/curso/iii-curso-de-posgraduacao-em-
ecommerce/75?fbclid=IwAR1IYNaIH24vqQtCh8DRkIkKfZe1_UzZnzOw3eD7UwXIMZOYFcxGGtPVWxQ 

·       21 de Janeiro de 2020 – Comunicação sobre “Constituição e Novas Tecnologias”, no VI Curso Luso-
Brasileiro de Direito Eletrónico, na FDUL, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná; 
  
·       21 Janeiro 2020 - Apresentação da Aula Magister de Direito da Cibersegurança do CIJIC, sobre 
Tema: «AI and Law. Issues and challenges», proferida pelo Professor Angelo Viglianisi Ferraro, Aggregate 
Professor of the “Mediterranea” University of Reggio Calabria, Director of an international LL.M. in 
European Private Law and of the “Mediterranea International Centre for Human Rights Research”: 
https://www.cijic.org/…/aula-magna-de-direito-da-cibersegu…/ 
 
  
C - Relatórios    
(publicações que não se enquadrem na tipologia de livro, artigo ou comunicação) 
  
D - Organização de seminários e conferências  
  
E - Participação em órgãos sociais e científicos de revistas e/ou organizações científicas 
 
  
·       Membro da Comissão Científica da Revista Científica “Cyberlay By CIJIC”, do Centro de Investigação 
Jurídica do Ciberespaço da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: disponível 
online: http://www.cijic.org/publicacao/; 
·       Integra Bolsa de Árbitros da Revista de Direito e Tecnologia (RDTec), https://rdtec.blook.pt/; 
·       Membro da Bolsa de Avaliadores do processo peer review da Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa; 
 
 
 
On Thu, Jan 7, 2021 at 9:41 AM ISCPSI - Centro de Investigação <ci.iscpsi@psp.pt> wrote: 

RECORDATÓRIA 

Exmo./a. Senhor/a 

Investigador/a do Centro de Investigação (ICPOL – Unidade de ID&I) do ISCPSI 

Atendendo à proximidade da data de referência para a entrega dos relatórios de atividade científica 
referentes ao ano de 2020, vimos relembrar a Vossa Excelência a rogatória de envio até ao proximo dia 10 
de janeiro de 2021 (segunda-feira). 

Aproveitamos para renovar os votos de um excelente Ano Novo. 

Com os melhores cumprimentos, 

“Uma Polícia integral, humana, forte, coesa e ao serviço do Cidadão” – Estratégia PSP 20/22 
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ICPOL – Unidade de ID&I financiada por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 

  

De: ISCPSI - Centro de Investigação  
Enviada: 20 de novembro de 2020 11:43 
Cc: Roberto Narciso Andrade Fernandes <rnfernandes@psp.pt>; ICPOL - Paulo Machado (pessoal) 
<pfsmachado@psp.pt> 
Assunto: Relatório de Atividades de Investigação - Ano 2020 
Importância: Alta 

  

Exmo./a. Senhor/a 

Investigador/a do Centro de Investigação (ICPOL – Unidade de ID&I) do ISCPSI 

Em referência ao assunto à margem indicado, encarregou-nos o Exmo. Sr. Diretor do Centro de 
Investigação (ICPOL - Unidade de ID&I) do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, 
Intendente Roberto Narciso Andrade Fernandes, de solicitar a Vossa Excelência o envio do respetivo 
Relatório, referente à atividade científica/académica desenvolvida no ano de 2020, com vista à sua 
oportuna integração no Relatório de Atividades do ICPOL (RA ICPOL 2020). 

Requesta-se ainda que, no preenchimento do relatório (cf. modelo apenso) e no que se refere a 
publicações do seu titular, a indicação seja feita de acordo com as normas APA, 7.ª Edição. Sublinhamos a 
importância da rigorosa referência a todas as atividades de investigação e produtos científicos produzidos, 
por forma a serem devidamente integrados no RA ICPOL 2020. 

Na melhor das intenções, indica-se a data de 10 de janeiro de 2021 (segunda-feira), como prazo de 
referência para o envio do Relatório. 

Com os melhores cumprimentos e saudações académicas, 

“Uma Polícia integral, humana, forte, coesa e ao serviço do Cidadão” – Estratégia PSP 20/22 
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ICPOL – Unidade de ID&I financiada por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.  
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Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Nuno Ricardo Pica dos Santos 
Contactos: Telefone /Telemóvel 963122880/ e-mail nrsantos@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de investigação 
ORCID ID: 0000-0003-3415-8028 
Ciência ID: J693286UBRSv 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Santos, N. R. P. (2020). O facto no Direito 
Penal securitário: em especial, as 
incriminações de atos preparatórios no 
terrorismo. Anatomia do Crime – Revista 
de Ciências Jurídico-Criminais, 11, 23-80.  

☒ 2020 

Obras/Monografias 

Santos, N. R. P. (2020). Da atuação dos 
segurança privados na prevenção criminal: 
a intervenção perante o crime. Lisboa: 
ISCPSI – ICPOL. (reimpressão da 1.ª edição 
de 2017). 

☐ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Santos, N. R. P. (2020). Repressão 
contraordenacional no âmbito da violência 
no desporto. Politeia – Revista Portuguesa 
de Ciências Policiais, 13-36.   

☒ 2020 

 
Participação em júris académicos 
Coorientador de dissertação de mestrado em Ciências Policiais, na especialização em Gestão da 
Segurança, do aluno licenciado Samuel da Conceição António, com o tema: “A atividade de 
Segurança Privada em São Tomé e Príncipe”. (em elaboração) 
Coorientador de dissertação de mestrado em Ciências Policiais, na especialização em Gestão da 
Segurança, do aluno licenciado Azevedo Celso de Vasconcelos Tadeu, com o tema: “Segurança 
Privada em Angola: Ingerência na Segurança Pública”. (em elaboração)  
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
------------------ --- 
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Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Submeti para publicação, na Lisbon Law Review, o seguinte estudo: “O auxílio do colaborador de 
justiça em Portugal: uma visão jurídico-policial”, correspondente ao relatório apresentado na 
unidade curricular de Direito Processual Penal do Curso de Doutoramento em Direito (Parte 
Escolar), especialidade de Ciências Jurídico-Criminais. Foi aprovado para publicação. 
Submeti para publicação, na Revista de Concorrência & Regulação, o seguinte estudo: 
“Contraordenações no âmbito económico: sua investigação e a problemática dos meios 
intrusivos de obtenção da prova” ”, correspondente ao relatório apresentado na unidade 
curricular de Direito Penal II do Curso de Doutoramento em Direito (Parte Escolar), especialidade 
de Ciências Jurídico-Criminais. Foi aprovado para publicação. 
Encontro-me em fase de elaboração da tese de doutoramento em Direito, especialidade de 
Ciências Jurídico-Criminais, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o tema 
“Crime e Segurança Pública: Controlo e Intervenção sobre a Preparação de Atividades 
Criminosas”, sob orientação da Exma. Sra. Prof.ª Doutora Maria Fernanda Palma. 
 
 
Outras informações relevantes 
      
Em 27 de março de 2020, obtive aprovação no Curso de Doutoramento em Direito (Parte 
Escolar), especialidade de Ciências Jurídico-Criminais, na Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (fase escolar do doutoramento). 
Encontro-me na fase da tese do doutoramento em Direito, especialidade de Ciências Jurídico-
Criminais, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
 
 
 

Lisboa e ISCPSI, 11 de janeiro de 2021 
 

____________________________________ 
Nuno Ricardo Pica dos Santos 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Maria Isaura Silva Teixeira Marques De Almeida 
Contactos: Telefone /Telemóvel 966316054/ e-mail mialmeida@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: J609708 
Ciência ID: 2416-E154_A3A0 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

co-autoria/coordenação COVID-19 Uma Experiência Única em 2020 ☐ 2020 
  ☐ data 
  ☐ data 
  ☐ data 
  ☐ data 
  ☐ data 
  ☐ data 
  ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
 
 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Webconferência “The Future of Sport After The Lockdown” 2020 
Webinar “How to Disseminate and Measure na Alternative Narrative Campaign” 2020 
Webconferência”How to Deal With Violent Incidents Between Spectators and Players in 
Amateur Sport” 

2020 

Webconferência “How Can We Raise Awareness Among Families and Involve Them in 
The Prevention of Discriminatory Violence” 

2020 

Webinar “A Pandemia do Covid 19 e a Segurança Interna” 2020 
Webconferência “ORSIES – Indicadores de Responsabilidade Social das Instituições de 
Ensino Superior” 

2020 

      data 
      data 
      data 
      data 

 
 
 



 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 

 Projecto Internacional MATCH SPORT – Make Amateur Sport Tolerant and Eliminate 
Discrimination (em curso) 

 
 Projecto “Serviços Sociais da PSP” (em curso) 

 
 Projecto “Polícia e Diversidade: representações e atitudes face à diferença” (em curso) 

 
 
 
 
Outras informações relevantes 
      
 

 Almeida, M. I., & Pinho, P. M. (2020). Desenvolvimento de Competências de Liderança: 
Um Projecto Educativo ao Longo da Formação dos Oficiais de Polícia. Revista Politeia (no 
prelo). 

 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: David Marcos Borralho Pereira 
Contactos: Telefone /Telemóvel 966282582/ e-mail dmbpereira@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Investigador Associado 
ORCID ID: 0000-0002-1847-8657 
Ciência ID: D319-9707-E48A 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto.  
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Congresso Internacional "Os Desafios da Polícia na História Contemporânea" (ed 2 a 4 de 
Dezembro de 2020 – (Mesa 9) O Papel da Polícia na Protecção do Ambiente (em colaboração 
com o Professor Doutor Luís Elias) 

2020 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 



 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Tese de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável – 
“Alterações Climáticas, Migrações e Segurança” 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
      
- Curso “Climate change and security course”, promovido pelo European Security and Defence College, realizado entre 6 e 8 de 

Outubro de 2020, em Bruxelas  

- Curso “Wasteforce training” promovido pela Rede IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Environmental Law), que ocorreu no Centro de Estudos Judiciários, entre 27 e 29 de Novembro de 2019; 

 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: BRUNO MIGUEL FENA TORRES 
Contactos: Telefone /Telemóvel 936313167/ e-mail bmtorres@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3673-8598 
Ciência ID: 6312-47C3-99FD 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Torres, B.; Guimarães, C. (2020). Da 
mobilidade de pessoas na Europa: imigração 
regular e desenvolvimento económico. Revista 
de Direito da Cidade, vol. 12, n.º 2, pp. 55-85. 
Brasil: Faculdade de Direito da UERJ. 

☒ 2020 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Torres, B.(2019). A PSP em missões e 
operações de apoio à paz. Revista JANUS, 19, 
pp.94-95. Lisboa: Universidade Autónoma de 
Lisboa. 

☒ 2019 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Torres, B.(2019). Segurança Interna – 
(des)centralização de competência. Revista 
JANUS, 19, pp.112-113. Lisboa: Universidade 
Autónoma de Lisboa. 

☒ 2019 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

Torres, B.(2018). O Princípio da 
proporcionalidade: os meios coercivos na 
actividade policial. Revista Científica da 
Academia de Ciências Policiais. Moçambique: 
Unidade Editorial da Revista Científica da 
Academia de Ciências Policiais. 

☒ 2018 

Obras/Monografias 

Torres, B.(2016). O agente infiltrado – A 
vulgarização de um meio excepcional 
(Dissertação de mestrado, não publicada). 
Lisboa: Instituto Superior de Ciências Policiais 
e Segurança Interna. 

☐ 2016 

Obras/Monografias 

Torres, B.(2008). Meios coercivos de baixa 
potencialidade letal (Monografia de 
licenciatura não publicada). Lisboa: Instituto 
Superior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna. 

☐ 2008 

 
Participação em júris académicos 
Membro da Comissão Ciêntífica do Congresso de pós-graduação em Direito e Instituições do 
Sistema de Justiça,do Núcleo de Pesquisa em Ciências Criminais, da Universidade Federal do 
Estado do Maranhão (https://www.even3.com.br/anais/violenciaecontrolesocial2020/). 
 



Coordenador do Grupo de trabalho Violência, Género e Sexualidade do I Congresso Nacional 
Violência e Controle Social da  Universidade Federal do Estado do Maranhão. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Physical ability test for modern police work. Police work and organization - Tactical Strength and 
Conditioning (TSAC). 
Health-related requirements of police officers in relation with their workload. Police work and 
organization - Tactical Strength and Conditioning (TSAC) 
 
 
Outras informações relevantes 
      
Coorientador de Teses de Mestrado. 
Revisor de trabalhos de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do 
Maranhão. 
 



                                                                                                                   

 
Relatório de Atividades 2020 

 
Nome completo: Inês Isabel Capão Calixto 
Contactos: Telefone /Telemóvel 916528871/ e-mail ines.calixtho@gmail.com 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: 0000-0001-6611-341X 
Ciência ID: 3611-96C6-9863 
   

Publicações 
 

Obras Descrição 
arbitragem 
científica 

Ano 

    

 

Participação em júris académicos 
 

 
 

Conferências 
 

Descrição Ano 

  

 
 

 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
 
 

Outras informações relevantes 
      
Devido à conjutura atípica que vivemos no decorrer do ano 2020, não foi possível o meu 
investimento na área académica, pelo que esta se encontrou estagnada temporariamente, por 
forma a agilizar outros planos profissionais que sofreram profundas mudanças, sendo necessária 
a alocação de todos os meus recursos para a devida adaptação perante a conjuntura pandémica. 
 

https://orcid.org/0000-0001-6611-341X


 
 

Relatório de Atividades2020 
 

Nome completo:ALEXANDRE MANUEL DA COSTA VIEIRA 
Contactos: Telefone /Telemóvel+351961528250/ e-mailacvieira@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL:Investigador Associado 
ORCID ID:introduzir texto. 
CiênciaID:introduzir texto. 
 
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 
 
 



 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Doutoramento em RI – DIMENSÃO EXTERNA DA SEGURANÇA INTERNA 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
 
CONCLUSÃO DO 1º ANO 
INÍCIO DO 2º ANO COM APRESENTAÇÃO DE PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO ATÉ FINAL DE 
FEVEREIRO 
 
 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Hugo Duarte de Sousa Batista e Guinote 
Contactos: Telefone /Telemóvel 962326712 / e-mail hdguinote@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: 0000 0001 6545 6410 
Ciência ID: 9712-5EC0-1D40 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Escolha um item. Nada a referir. ☐ 2020 
 
 
Participação em júris académicos 
Nada a referir. 
 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Co-organizador do Webinário "DESAFIOS PARA A SEGURANÇA DAS MULHERES NO SÉC. 
XXI", promovido pela PSP/ICPOL-ISCPSI, e orador com comunicação sobre “As respostas 
da Polícia de Segurança Pública para a segurança das mulheres”. 

2020 

Orador na  RAN POL meeting on ‘Community policing and policing for all: establishing 
trust in police’ 

2020 

 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Nada a referir. 
 
 
Outras informações relevantes 
. Co-orientador em dissertação de mestrado integrado em Ciências Policiais com o título “A PSP 
perante o fenómeno do bullying: Da identificação à intervenção”. 
 
. Co-orientador em dissertação de mestrado integrado em Ciências Policiais com o título 
“Contributo para o Policiamento de Proximidade em Zonas Urbanas Sensíveis: A Aplicação do 
MIPP na Divisão Policial de Loures”. 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Nelson José Roque Amador 
Contactos: Telefone /Telemóvel 961375440/ e-mail njamador@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8372-5311 
Ciência ID: BD1E-9995-8E7A 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto.  
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
II Semana da Criminologia – Universidade do Minho 2020 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 



Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
      
A Frequentar o 2.º ano do Doutoramento em Relações Internacionais – Geopolítica e 
Geoeconomia na Universidade Autonóma de Lisboa 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Pedro Miguel da Silva Pereira 
Contactos: Telefone /Telemóvel 960382101/ e-mail pmpereira@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5415-393X 
Ciência ID: introduzir texto. 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais (no prelo) 

A (in)segurança rodoviária em meio urbano.  ☒ 2018 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais (no prelo) 

Cooperação bilateral com Países Europeus ☒ 2018 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto.  
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 



 
 
 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Avaliação do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da Polícia de Segurança Pública (em curso) 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 

Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
      

 Formador em Cursos de Trânsito ministrados pela PSP 
 Representante da PSP em Palestras e Seminários relacionados com a Prevenção e Segurança 

Rodoviária  
 Coorientação da Dissertação de Mestrado Integrado em Ciências Policiais, do Aspirante a Oficial de 

Polícia Diogo Fernandes Moutinho, com o tema: “Utilização de SCANS 3D na investigação de 
acidentes de viação”. 

 Coorientação da Dissertação de Mestrado Integrado em Ciências Policiais, da Aspirante a Oficial de 
Polícia Cristiana Maria da Silva Xavier, com o tema: “Prevenção e Segurança Rodoviária: O impacto 
das campanhas de segurança rodoviária emocionais nos condutores portugueses”. 

 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: José Miguel Maia Pita dos Santos 
Contactos: Telefone /Telemóvel 965088842/ e-mail jmmpsantossp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: 0000-0002-2189-1071. 
Ciência ID: 5912-D93F-FB7F 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

artigos em publicações 
científicas nacionais e/ou 
Internacionais 

A influência da pandemia no Conflito Israelo-
palestiniano.(Aguardar Publicação no 
Anuário JANUS/UAL) 

☐ 2020 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto.  
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 

 
 
 



 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Projeto de doutoramento com a deliberação n. 482/2020 da Universidade autónonoma de 
Lisboa, sob o tema “Missões Internacionais da União Europeia em território Palestiniano”, com 
os orientadores Professor Doutor Luis Tomé e Professor Doutor Sérgio Felgueiras.(Em curso) 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
      
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Tiago Veloso Nabais 
Contactos: Telefone /Telemóvel 927100050/ e-mail tvnabais@psp.pt 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: 0000-0002-8501-2128 
Ciência ID: 3F16-A234-8C85 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Capítulos livros 

Chambel, E.; Santo, P.; Valente, M. 
(coord.). Prevenção do Terrorismo 
Transnacional – A Partilha de Informações no 
Quadro da Europol. In Ciências Policiais – 
Estado, Segurança e Sociedade. pp. 149-166. 
Coimbra: Almedina 

☐ 2011 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto.  
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. data 



 
 
 
 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
 
Outras informações relevantes 
25 de junho de 2019 – Conclusão da Pós-Graduação em Informações e Segurança (16 valores) no 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; 
2020 – Início do ciclo de estudos de doutoramento em Relações Internacionais – Geopolítica e 
Geoeconomia na Universidade Autónoma de Lisboa. 
 



                                                                                                                   
 

Relatório de Atividades 2020 
 

Nome completo: Nuno Gonçalo Paixao Amaral Santos Almeida 
Contactos: Telefone /Telemóvel 937344250/ e-mail nunopaixao©ℎ𝑜𝑠𝑝𝑣𝑒𝑡𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙. 𝑝𝑡 
Vínculo ao ICPOL: Assistente de Investigação 
ORCID ID: introduzir texto. 
Ciência ID: introduzir texto. 
   
Publicações 
 

Obras Descrição arbitragem 
científica Ano 

Capítulos livros 
Ameaças Biológicas in “ Crises e Desafios 
Internacionais”, Coord.: António de Sousa 
Lara 

☐ 2020 

Capítulos livros 

As vulnerabilidades dos actores solitários 
de terrorismo, in “ Crises e Desafios 
Internacionais”, Coord.: António Sousa 
Lara 

☐ 2020 

Capítulos livros 
Avaliação de cena de crime contra animais 
de companhia, in “ Medicina Veterinaria 
Legal e Forense” 

☐ 2020 

Capítulos livros 
As Teorias da Segurança e os crimes contra 
animais, in “Medicina Veterinaria Legal e 
Forense” 

☐ 2020 

Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
Escolha um item. Clique ou toque aqui para introduzir texto. ☐ data 
 
Participação em júris académicos 
1 - Analise toxicologica em envenamentos de animais de companhia; Trabalho de projecto para 
Mestrado em Ciências Forenses da Escola Superior Egas Moniz 
2 - Triagem de animais em grandes catastrofes e crises humanitárias; Trabalho de projecto para 
Mestrado em Medicina Veterinaria em PUC – Paraná - Curitiba  
Clique ou toque aqui para introduzir texto. 
 
Conferências 
 

Descrição Ano 
Avaliação de  cena de crime contra animais de companhia 2020 
Medicina Veterinaria de Desastre e Catastrofe : Noves conceitos e aplicação pratica data 
Medicina veterinaria tactica – Emergencia em ambientes hostis data 
Lobos Solitarios : O Terrorismo feito pelo vizinho ao lado data 



O Medico Veterinario e a Investigação criminal data 
Triagem de K9 em ambiente de conflito data 
Movimentação tactica com K9 data 
Equipamento de protecção individual para K9 data 
O cão na segurança data 
O cão no contraterrorismo data 
Maus tratos Psicologicos em animais de companhia  
Uso de K9 no combate ao tráfico de animais selvagens  
Uso de K9 no combate á contrafacção e pirataria elctronica  
Uso de K9 na detecção de celulares e meios informáticos  

 
 
 
 
 
 
 
Projetos de Investigação (em curso/concluídos) 
1 - Toxicologia forense: Investigação de crimes contra animais de companhia e envenenamentos 
2 - Protocolos de avaliação criminal em crimes contra animais 
3 - A expansão do Islão no Ocidente 
4  
 
 
Outras informações relevantes 
      
1 - Aluno de Doutoramento em Relações Internacionais no ISCSP, com o tema “ A Expansão do 
Islão no Ocidente” 
2 -  Docente da Pos Graduação em Direito dos Animais, da Faculdade de Direito de Lisboa 
3 – Director cientifico do Grupo de Estudos de Ciências Forenses Animais do Instituto Superior 
Egas Moniz 
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LABORATÓRIO DE GRANDES EVENTOS (Major Events Lab – MEL) 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DO ISCPSI (ICPOL) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES (de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021) 

 

Tendo em consideração os objetivos constantes do documento de criação do Laboratório de 
Grandes Eventos (Informação/Proposta nº GD/01/2011, Proc. ROI, datada de 19/01/2011), 
apresenta-se, a seguir, um relato dos trabalhos desenvolvidos durante o décimo ano da sua 
existência. 

 

A – Atividades de âmbito nacional 

1. Desenvolvimento de projetos de investigação no âmbito do tópico geral do policiamento de 
grandes eventos. No âmbito da investigação em grandes eventos, mantêm-se abertas quatro 
Linhas de Investigação: 

Linha de Investigação 1 – Grandes eventos de cariz político: A perceção da comunicação social 
acerca da atividade policial; 

Linha de Investigação 2 – Movimentos sociais: O policiamento do protesto político; 

Linha de Investigação 3 – Tomada de decisão e atividade policial; 

Linha de Investigação 4 – Comportamentos de risco: Grandes eventos e infraestruturas críticas. 

Tendo em consideração a atual impossibilidade de contar com a colaboração do 
Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras na orientação conjunta de dissertações de 
mestrado, por imposição do Senhor Diretor do ISCPSI, apenas foi possível assumir a orientação 
de duas dissertações, ambas no âmbito da Linha de Investigação 1. Especificando: 

Título: A atividade policial nas manifestações políticas: O que dizem as televisões 
Aspirante: Luís Filipe Teixeira Macedo 
Data de apresentação: 04 de junho de 2020 
Júri: Subintendente, Prof. Doutor Ezequiel Rodrigues (ISCPSI, Presidente), Prof. Doutor Nuno 
Brandão (Universidade Católica, Arguente), Prof.ª Doutora Lúcia G. Pais (ISCPSI, Orientadora). 
Classificação: 15 valores. 

Título: Cobertura mediática da atuação policial em manifestações políticas: Análise 
comparativa da imprensa escrita 
Aspirante: Gonçalo Filipe dos Santos Pereira 
Data de apresentação: 05 de junho de 2020 
Júri: Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras (ISCPSI, Presidente), Prof.ª Doutora Maria 
de Fátima Amante (ISCSP, Arguente), Prof.ª Doutora Lúcia G. Pais (ISCPSI, Orientadora). 
Classificação: 15 valores. 

Na decorrência destes trabalhos de investigação, e seguindo o projetado, continuou a 
constituição de um repositório de dados por forma a alimentar outros projetos de pesquisa. 
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2. Utilização da Sala de Simulação 

No ano letivo 2019/2020 a Sala de Simulação foi utilizada para: 

- lecionação das primeiras aulas da Unidade Curricular (UC) de Psicologia ; 

- lecionação das UC de Estratégia e Tática das Forças de Segurança IV, de Estratégia e Tática 
das Forças de Segurança V, e de Ética Policial. 

De referir, ainda, que por força da pandemia por SARS-Cov-2 e consequente confinamento 
deixou de ser possível utilizar a Sala em tempo considerado útil para as UC. 

 

B – Atividades de âmbito internacional 

A participação em projetos internacionais é, igualmente, concretizada pelos dois 
investigadores responsáveis pelo Laboratório. A saber: 

* Projeto IMPRODOVA – Improving frontline responses to high impact domestic 
violence (Topic SEC-07-FCT-2016-2017), financiado pelo European Union’s Horizon 2020 
Research and Innovation Programme. Grant Agreement No. 787054 (de maio 2018 a agosto 
2021). Participação do Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras e da Prof. Doutora 
Lúcia G. Pais, a convite do Professor Joachim Kersten (German Police University). 

 Participação na WP3 meeting (WTC Schiphol airport, Amsterdam, 
Netherlands, 10-11 fevereiro 2020) – Prof. Doutora Lúcia G. Pais e Prof. 
Doutor Paulo Machado. 

 Participação na Consortium meeting do Projeto (online, 5-6 maio 2020) 
– Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras e Prof. Doutor Paulo 
Machado. 

 Participação na Consortium meeting do Projeto (online, 9-10 novembro 
2020) – Superintendente, Prof. Doutor Sérgio Felgueiras e Prof. Doutor 
Paulo Machado. 

 Produção de cinco reports (WP3 – T 3.1, T 3.2, T 3.3 e T 3.4 ; WP4 – T 
4.2). 

 Tradução de guião de entrevista e questionário, e aplicação (no âmbito 
do WP4 – T 4.2) 

 Revisão e comentários a seis deliverables (WP2 – D 2.3 e D 2.4; WP3 – 
D 3.2 e D 3.5; WP4 – D 4.1; WP5 – T 5.5). 

 Revisão e comentários para produção do vídeo 1 (versão original em 
Inglês); tradução e voz-off para Português. 

 Preparação e revisão de conteúdos para vídeo 2 (participação em 
reuniões on line) 

 Preparação de informação para Newsletter n.º 4 
 Preparação de informação para Newsletter n.º 5 
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 Preparação de informação para Newsletter n.º 6. 
 Preparação de artigo intitulado What do we know about domestic 

violence and the COVID_Portugal para eventual publicação. 
 Preparação de capítulo intitulado Portugal para Handbook on high 

impact domestic violence. 

* Projeto APPRAISE – Facilitating public & private security operators to mitigate 
terrorism scenarios against soft targets (Topic SU-FCT03-2018-2019-2020), financiado 
pelo European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme. 
Participação na preparação da candidatura (os dois coordenadores do Laboratório, o 
Prof. Doutor Paulo Machado, o Mestre, Subintendente Pica dos Santos). Início dos 
trabalhos previsto para o final do terceiro trimestre de 2021. 

 

C – Divulgação de resultados 

1. Publicações 

Felgueiras, S., Pais, L. G., & Machado, P. (no prelo). O Ministério Público e os desafios no 
combate à violência contra a mulher. In O passado, presente e futuro do Ministério Público 
Brasileiro: Livro comemorativo dos 50 anos da Associação do Ministério Público do Estado do 
Maranhão - AMPEM. 

Machado, P., Pais, L. G., Felgueiras, S., & Quaresma, C. (no prelo). What do we know about 
domestic violence and the Covid-19 pandemic in Portugal? In J. Kersten, M. Burman, J. 
Houtsonen, P. Herbinger, & N. Leonhardmair (Eds.), Domestic Violence and the 2020 COVID-19 
Lockdown in the European Union (working title). 

Machado, P., Pais, L. G., Felgueiras, S., & Quaresma, C. (no prelo). Portugal. In B. Lobnikar, C. 
Vogt, & J. Kersten (Eds.), Handbook on high impact domestic violence in Europe. 

Machado, P., Pais, L. G., Morgado, S., & Felgueiras, S. (2021). An inter-organisational response 
to domestic violence: The pivotal role of police in Porto, Portugal. European Law Enforcement 
Research Bulletin. 

Pais, L. G., & Felgueiras, S. (2020). Contributos para uma genealogia das ciências policiais. In 
Rollo, M. F., Gomes, P. M., & Cueto-Rodríguez, A. (Coords.), Polícia(s) e segurança pública: 
História e perspetivas contemporâneas (pp. 85-100). Lisboa: MUP, Museu da Polícia. 

 

2. Comunicações orais 

Machado, P., Felgueiras, S., & Pais, L. G. (2020). Ação policial e resposta judicial vinte anos 
depois da transformação da violência doméstica em crime público. Comunicação no XI 
Congresso Português de Sociologia, subordinado ao tema Identidades ao rubro: Diferenças, 
pertenças e populismos num mundo efervescente. ESPP/ISCTE-IUL e ISC-ULisboa, Lisboa. 
(Congresso adiado) 
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3. Outras apresentações, por convite 

Pais, L. G., & Felgueiras, S. (2020, março). Psicologia do comportamento coletivo: Técnicas de 
observação e decisão. Workshop no VI Simpósio Olhares da Psicologia, por convite. Instituto 
Universitário Egas Moniz, Monte de Caparica. (Simpósio adiado) 

 

A Coordenadora Científica,    O Coordenador Executivo, 

 

 

     (Lúcia G. Pais, Ph.D.)    (Sérgio Felgueiras, Superintendente, Ph.D.) 

 

 

Lisboa, 31 de janeiro de 2021. 

 

 

 


