
 

  
 
 
 
 

 

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. 

 

Identificação: Nº 4915 

Entidade Gestora: Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna – Polícia de Segurança Pública 

O Centro de Investigação (ICPOL – Unidade ID&I) do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

tem como missão principal o desenvolvimento de trabalhos e projetos de investigação científica 

multidisciplinar, no âmbito dos departamentos das ciências policiais, ciências jurídicas, ciências sociais e 

políticas e das ciências do desporto e educação física; a gestão do centro de documentação e informação e 

da biblioteca da PSP; a realização de colóquios, seminários e congressos na área da segurança interna; e a 

promoção e publicação de estudos científicos nesse domínio. 

Em 2018, o ICPOL apresentou uma candidatura junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 

entidade governamental responsável pelo financiamento e avaliação das atividades de investigação e pelo 

funcionamento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Após uma apreciação das atividades planeadas 

por um painel de avaliação internacional, o ICPOL foi classificado como «Muito Bom», conferindo-lhe acesso 

a um financiamento plurianual no montante total máximo de 311.000 €, para o período de 2020-2023. 

Objetivos: Persecução das finalidades previstas no n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento de Avaliação e 

Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, com o n.º 503/2017, de 26 de setembro, publicado na II Série 

do Diário da República sob o n.º 186, devendo o financiamento ser afeto ao plano de atividades apresentado 

em candidatura e de acordo com as recomendações do painel de avaliação  

Duração: Data início: 01-01-2020. Duração: 48 meses, prorrogável por um período adicional de 12 meses. 

Montantes do financiamento plurianual para o período de 2020-2023: Investimento total de 311.000 €, 

integrando parcelas de financiamento base (141.000 €) e de financiamento programático (170.000 €). 


