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Discurso de boas-vindas. 

 

Sejam bem-vindos ao sítio Internet do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 

Interna. 

 

Tal como vem acontecendo desde a sua criação, este sítio Internet constitui a grande porta 

de acesso e divulgação deste Instituto a toda a comunidade virtual. 

 

Queremos que esta página seja, cada vez mais, o veículo de divulgação pública, tanto a 

nível nacional como internacional, das múltiplas actividades e projectos em curso no nosso 

Instituto. 

 

A manutenção e desenvolvimento deste nosso sítio continuarão a ser assegurados, em 

grande medida, pelos nossos cadetes-alunos, colocando o seu voluntarismo e criatividade 

ao serviço da sua Escola. 

 

O nosso Instituto, criado em 1982 com a designação de Escola Superior de Polícia, iniciou a 

sua actividade lectiva em Outubro de 1984, com o 1º Curso de Formação de Oficiais de 

Polícia. Durante este ano lectivo de 2009/2010 desenvolvemos o ciclo de comemorações 

dos 25 anos do nosso Instituto, do qual destacamos os seguintes pontos altos: a atribuição 

ao Instituto, pelo Sr. Ministro da Administração interna, da primeira medalha, no caso 

vertente a medalha de prata de serviços distintos; a edição da medalha comemorativa do 

aniversário da PSP, alusiva aos 25 anos do Instituto; a cerimónia de descerramento, nos 18 

pilares dos claustros do Instituto, de outras tantas virtudes do Oficial de Polícia, seguida de 

um jantar convívio entre os ex e os actuais alunos do Curso de Formação de Oficiais de 

Polícia; a reunião dos oficiais do 1º Curso de Formação de Oficiais de Polícia; a publicação 

de um livro comemorativo da efeméride, os «Estudos de Homenagem ao 

Superintendente-Chefe Afonso de Almeida»; e a cerimónia de «baptismo do auditório do 

Instituto com o nome do seu primeiro comandante e director, o Sr. Superintendente-Chefe 

Fernando Manuel Afonso de Almeida.  

 

Não deixa de ser significativo o facto de, no auge das comemorações das bodas de prata 

do Instituto, ter entrado em vigor, no passado dia 3 de Outubro, o novo Estatuto do 

Instituto, o qual, pondo termo a um longo período de instalação, vem lançar bases sólidas 

para o desenvolvimento e afirmação do nosso Instituto, no plano nacional e internacional, 

como uma instituição de referência no contexto do ensino público universitário na área 

das ciências policiais e da segurança interna.  

 

De entre as importantes inovações introduzidas pelo novo Estatuto, sublinho a atribuição 

de personalidade jurídica e de novas autonomias, como a autonomia administrativa, 

pedagógica, científica, patrimonial e disciplinar; a plena integração no processo de 

Bolonha, com a adaptação da anterior licenciatura a mestrado integrado em ciências 

policiais, recentemente registado como tal; a criação do mestrado não integrado em 

ciências policiais, aberto a toda a comunidade académica, nacional e internacional; a 

médio/longo, a possibilidade de concessão do grau de doutor em ciências policiais, em 

associação com uma universidade pública nacional; a possibilidade de ministrar cursos, 

conferentes ou não de grau académico, a outras instituições no vasto espectro da 
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segurança interna e a plena aplicação, a todo o corpo docente, do Estatuto da Carreira 

Docente Universitária (ECDU). 

 

Para além disso, e correspondendo às recentes alterações introduzidas pelo Estatuto do 

Pessoal da PSP, o Instituto passará a assegurar dois cursos de promoção, na carreira de 

oficial de Polícia: o Curso de Comando e Direcção Policial (CCDP), para a promoção ao 

posto de Subintendente; e o Curso de Direcção e Estratégia Policial, para a promoção ao 

posto de Superintendente.  

Complementarmente, o Instituto continuará empenhado em ministrar, por sua iniciativa 

ou em colaboração com a Direcção Nacional da PSP ou quaisquer unidades policiais, 

acções de formação e aperfeiçoamento, de curta duração, no âmbito da formação 

contínua. 

 

Ao nível da cooperação e do trabalho em rede, o Instituto está a intensificar a sua abertura 

à comunidade em geral e às instituições universitárias em particular, tendo celebrado 

diversos protocolos e colaborado na realização de colóquios e seminários no domínio da 

segurança, como sucedeu bem recentemente com o Fórum “Pensar Juntos”, iniciativa da 

Associação Portuguesa do Direito de Menores e Família. 

 

Na vertente internacional, o Instituto, enquanto membro de pleno direito da Academia 

Europeia de Polícia (CEPOL), vem participando activamente na organização de cursos 

destinados a oficiais de Polícia dos Estados-Membros da União Europeia. Para o corrente 

ano lectivo, para além de o Instituto ser o ponto nacional de contacto do CEPOL, está 

prevista a realização de três acções de formação destinadas a oficiais de Polícia de 30 

países europeus. 

 

Ainda no contexto internacional, o Instituto propõe-se desempenhar um papel cada vez 

mais activo no fomento de uma verdadeira rede de escolas de Polícia da Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), contando aumentar a participação de cadetes e 

oficiais nos vários cursos. 

Pretendemos que esta página seja interactiva quanto baste e, para tal, contamos com as 

vossas sugestões e comentários, tendo em vista melhorar o serviço que vos prestamos. 

 

Esperamos, por esta via, contribuir para uma melhor comunicação pública do que se faz 

neste Instituto e na Polícia Portuguesa, em prol de mais e melhor segurança e qualidade 

de vida dos Portugueses. 

O Director 

Paulo Jorge Valente Gomes 

Intendente da PSP 
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História 

O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna é um estabelecimento policial de ensino 

superior que ministra o Curso de Formação de Oficiais de Polícia (C.F.O.P.) e está instalado no edifício do 

antigo Convento do Calvário, em Alcântara-Lisboa.  

 

O actual edifício, resultante da reconstrução após o terramoto de 1755, foi sucessivamente ocupado por 

diversos estabelecimentos escolares, até que, em 1966, foi atribuído à Escola Prática de Polícia, sendo 

restaurado e submetido a obras de beneficiação, feitas pelo Ministério das Obras Públicas e pela própria 

Polícia de Segurança Pública. Primeiramente, foi adaptado à satisfação das necessidades da Escola 

Prática e posteriormente às da Escola Superior de Polícia. No início do ano lectivo de 1994/95 foram 

inauguradas as novas instalações da Escola Superior de Polícia, anexas ao antigo edifício, ficando a 

partir desta data apetrechada com modernas instalações de apoio ao ensino.  

Em Fevereiro de 1999, a Escola Superior de Polícia passou a chamar-se Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna, de acordo com a Lei de Organização e Funcionamento da Polícia de 

Segurança Pública (Lei n.º 5/99 de 27 de Janeiro).  

O projecto de criação deste Instituto (ainda enquanto Escola), que data de 1979, tinha em vista a 

substituição gradual dos Oficiais do Exército a prestar serviço na Polícia de Segurança Pública, mediante 

a preparação e formação de Oficiais de Polícia com formação de nível superior com o Curso de Formação 

de Oficiais de Polícia. A competência deste Instituto para conceder o grau de licenciatura em Ciências 

Policiais aos titulares do Curso de Formação de Oficiais de Polícia foi atribuída pela Portaria n.º 298/94 de 

18 de Maio, que aprovou a estrutura curricular e o plano de estudos deste curso.  

No entanto, com a publicação do Decreto-Lei n.º 129-B/84, de 27 de Abril, a Escola Superior de Polícia foi 

igualmente incumbida de ministrar os Cursos de Promoção a Comissário e Promoção a Chefe de 

Esquadra, da Polícia de Segurança Pública. Foi então que, no ano lectivo de 1984/85, foram pela primeira 

vez ministrados os três cursos, (Curso de Formação de Oficiais de Polícia, Curso de Promoção a 

Comissário e Curso de Promoção a Chefe de Esquadra) e foi igualmente desde essa altura, que a Escola 

Superior de Polícia se regeu pelo Decreto-Lei n.º 318/86, de 25 de Setembro (Regulamento da ESP) até à 

publicação do Decreto-Lei n.º 402/93, que aprovou o primeiro Estatuto deste estabelecimento de ensino.  

No âmbito da formação permanente, o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

desenvolve a sua actividade promovendo conferências complementares da formação dos seus alunos, 

recorrendo a personalidades de méritos reconhecidos em diversas matérias; seminários sobre temas de 

interesse para a Polícia; estágios de aperfeiçoamento e actualização para subcomissários, comissários e 

oficiais superiores.  
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Finalmente, é também da competência do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

realizar, coordenar ou colaborar em projectos de investigação e desenvolvimento, integrados em 

objectivos de interesse nacional, nomeadamente no domínio da segurança interna.  

 
Pós-Graduações 
Encontram-se abertas as inscrições para a frequência dos cursos de: 

Pós - Graduação em Gestão Civil de Crises (Clique aqui para ver o panfleto); 

Pós - Graduação em Procedimento Contra - Ordenacional (Clique aqui para ver o 

panfleto); 

Pós - Graduação em Segurança Interna (Clique aqui para ver o panfleto).  

Prevê-se o início destes Cursos em Março de 2010. Para mais informações contactar o 

Secretariado do Centro de Investigação.  

Pode fazer download da ficha de inscrição aqui. 

CONTACTOS 

Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna Centro de Investigação 

CISCPSI Rua 1.º de Maio, n.º 3 

Alcântara  

1349-040 Lisboa  

Telef.: 21 361 39 00 Fax: 21 361 05 35  

E-mail: c.investigacao@iscpsi.pt  

 

 

 

Natureza e Atribuições 

1 — O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) é uma 

instituição de ensino superior público universitário policial. 

2 — O ISCPSI tem personalidade jurídica e goza de autonomia pedagógica, científica, 

cultural, administrativa, patrimonial e disciplinar, concretizada no presente Estatuto. 

3 — O ISCPSI 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. 

4 — O ISCPSI pode ainda ministrar formação académica e técnico -profissional destinada 

aos técnicos superiores e dirigentes das forças, serviços e organismos de segurança, das 

polícias municipais e de outras entidades com atribuições e competências no âmbito da 

segurança interna. 
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Competências 
No âmbito das suas atribuições, são competências do ISCPSI:  

a) Organizar e ministrar ciclos de estudos conducentes à obtenção de graus académicos 

em ciências policiais;  

b) Organizar e ministrar outros ciclos de estudos não conferentes de grau académico;  

c) Organizar e ministrar outros cursos de especialização ou aperfeiçoamento e outras 

actividades de ensino com interesse para a PSP, para as instituições que actuam no âmbito 

da segurança interna e para a comunidade em geral;  

d) Realizar, coordenar ou colaborar com outras instituições de ensino superior ou não, 

nacionais ou estrangeiras, em projectos de formação, investigação e desenvolvimento 

policial;  

e) Cooperar na formação superior universitária inicial e na formação ao longo da vida de 

profissionais de forças, serviços e organismos de segurança de países estrangeiros, 

nomeadamente da União Europeia e da Comunidade de Países de Língua Oficial 

Portuguesa (CPLP);  

f) Desenvolver doutrina nas áreas da segurança e polícia, políticas de segurança, 

cooperação policial internacional, organizações e missões internacionais e gestão de 

crises;  

g) Colaborar com a Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública, com outras forças e 

serviços de segurança ou quaisquer entidades e organizações, nos processos de selecção, 

formação e avaliação de pessoal destinado a desempenhar funções em organismos e 

missões internacionais;  

h) Dinamizar e coordenar a participação da PSP no âmbito da Academia Europeia de 

Polícia (CEPOL), da Associação Europeia dos Colégios de Polícia (AEPC) e de outras redes e 

instituições que desenvolvam a sua actividade no âmbito da formação superior 

universitária policial;  

i) Promover e apoiar publicações científicas. 

 

Localização 
Morada: Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

Rua 1º de Maio, nº 3, 1349-040 Lisboa  

Telefone: 21 361 3900  

Fax: 21 361 0535  

E-mail: iscpsi@iscpsi.pt  / iscpsi@psp.pt 
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Condições Gerais 

 

Resultados finais do concurso ao 26º CFOP (2009/10) (PDF) 

Portaria nº 101/95, de 2FEV - Clique aqui para fazer download. (PDF) 

A candidatura dos alunos ao ISCPSI, para frequência do Curso de Formação de Oficiais de 

Polícia, é feita por anúncio público. O número de vagas para ingresso no primeiro ano é 

anualmente fixado por Despacho do Ministro da Administração Interna, sendo publicado 

na II Série do Diário da República. 

Condições:  

Ser Cidadão Português;  

Ter menos de 21 anos, em 31 de Dezembro do ano em que se realiza o concurso; 

Ter altura mínima : 1,60 Femininos / 1.65 Masculinos;  

Ter o 12.º Ano ou equivalente;  

Realizar a prova de Português, nas condições previstas pelo CNAES, com classificação igual 

ou superior a 100 Pontos;  

Ter nota de candidatura igual ou superior a 100 Pontos; 

Não ter qualquer Sanção Penal inibidora da função.  

Para ver o folheto informativo clique aqui. (PDF)  

 

 

Fórmula de Candidatura 
A fórmula da nota de candidatura, a que se refere o Art.º 26.º do DL n.º 296-A/98, de 

25SET, é a seguinte: 

Nota Final de Candidatura = (Sx50 + Ix45 + Psx5) 

S= Classificação Final do ensino secundário - 50%  

I = Classificação da Prova de Ingresso - 45% 

Ps = Classificação da pré-requisito de seriação (entrevista) - 5% 

Formulário Solicitando a Admissão ao Concurso 

Certidão narrativa do registo de nascimento  
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Certidão do registo criminal  

Comprovativo de como tem o 12.º ano ou equivalente ou que está a terminá-lo  

Comprovativo de como realizou a prova de Português nas condições previstas pela CNAES 

ou de como está inscrito para a realização da mesma  

Documento comprovativo da situação militar  

Atestado médico comprovativo da robustez física  

 

 

 

Local e Prazo de Entregas 
Toda a documentação deverá ser entregue no ISCPSI ou em qualquer unidade da Polícia 
de Segurança Pública, em data a divulgar futuramente, admitindo-se a inscrição 
condicionalmente. 

Aconselha-se uma leitura atenta do Aviso de abertura de inscrições, chamando-se 
especial atenção para os prazos que aí vierem indicados. 

 

 

Provas Físicas 

  F M 

Corrida de 100 m (tempo máximo) 16,3s 13,9s 

Salto em comprimento, sem corrida (mínimo) 1,8m 2,2m 

Transposição de um muro (sem apoio) 0,8m 1m 

Impulsão Vertical (mínima) 0,35m 0,45m 

Flexões de braços (trave) 2 5 

Flexões de tronco (abdominais) em 45s 25 30 

Corrida 1000m (tempo máximo) 4m 35s 3m 40s 
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Ascensão na Carreira 

Na carreira de Oficial de Polícia, o contacto com o publico, principalmente com os 

estratos da população mais vulneráveis economicamente e socialmente é primordial, 

sendo uma excelente opção para todos aqueles que pretendam promover-se através 

desta forma.  

Superintendente-Jefe  

Superintendente  

Intendente  

Subintendente  

Comissário  

Subcomissário  

Além desta nobre tarefa que é o serviço policial, existem outras  áreas 

diversificadas onde é possível encontrar tarefas adequadas em diferentes áreas de 

promoção pessoal e profissional.  

Embora as competências típicas do recente tenha a ver com o comando de 

Esquadras de Polícia, a PSP dispõe de unidades especiais de manutenção e reposição 

da ordem pública  – Corpo de Intervenção, combate  as formas de violência extrema 

como é o terrorismo ou a libertação de reféns – Grupo de Operações Especiais, e a 

protecção de altas entidades – Corpo de Segurança Pessoal. 

Além destas tarefas policiais, o Oficial de Polícia pode desempenhar funções de 

carácter técnico de apoio a actividade operacional, em áreas tão diversificadas como é 

a informática, as Comunicações, as Relações Públicas e inclusivamente em áreas de 

Gestão e Administração, Logística e de Recursos Humanos.    

A diversificação das tarefas torna o C.F.O.P e a carreira policial numa opção válida e 

extremamente atractiva gratificante para jovens que pretendem optar por uma vida 

profissional que une o rigor com a inovação, assim como as oportunidades de 

ascensão profissional e pessoal.  

No quadro seguinte encontramos as principais tarefas inerentes aos respectivos 

cargos de oficiais de polícia: 
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Superintendiente-Jefe 

-     Comando e controlo de unidades operacionais de grande complexidade; 

- Asesoría técnica de alto grau de qualificação e responsabilidade; 

- Participação em comissões ou grupos de trabalho de alto nível que exijam 

conhecimentos altamente especializados ou uma visão global da organização.  

Superintendente  

- Comando e controlo de unidades operacionais complexas; 

- Assessoria técnica de alto grau de qualificação e responsabilidade; 

– Participação em comissões ou grupos de trabalho de alto nível que exijam 

conhecimentos altamente especializados ou uma visão global da organização.  

–  Inspecção ; 

–  Tarefas de formação. 

Intendente  

- Comando e controlo de unidades operacionais complexas; 

-  Assessoria técnica de alto grau de qualificação e responsabilidade; 

- Participação em comissões ou grupos de trabalho de alto nível que exijam 

conhecimentos altamente especializados ou uma visão global da organização.  

- Inspecção; 

- Tarefas de formação. 

Subintendente  

- Comando de uma unidade operacional a nível de divisão; 

- Tarefas de assessoria técnica; 

- Tarefas de formação. 

Comissário  

- Comando de unidades operacionais de secção policial; 

- Tarefas de assessoria técnica; 
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- Tarefas de formação. 

Subcomissário  

- Comando de unidades operacionais a nível de Esquadra  

- Comando de pelotões ou similares 

- Actividades de formação;  

- Tarefas de carácter técnico.  

 

Competências 

Compete ao centro de investigação desenvolver trabalhos e projectos de investigação 
científica multidisciplinar no âmbito dos departamentos e das áreas científicas do 
ISCPSI, gerir o centro de documentação e informação, promover a realização de 
colóquios, seminários e congressos na área da segurança interna, bem como promover a 
publicação de estudos e trabalhos científicos nesse âmbito. 

O centro de investigação é constituído pelo director, pelos directores dos departamentos 
e das áreas científicas e pelo centro de documentação e informação. 

 

Seminários 
20 de Janeiro de 2010 - ISCPSI - Iniciativa - Bairros Problemáticos 

Para ver o cartaz clique aqui. 

Para mais informações clique aqui. 

 

Seminarios  

20 de enero de 2010- ISCPSI – Iniciativa – Barios Problemáticos  

Para vez el cartel pinche aquí. 

Para más informaciones pinche aquí.  

 

Publicações 
O Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna ICPOL tem, com o apoio do MAI e da Almedina, promovido a edição de vários 
estudos científicos. 
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As publicações do ICPOL são o fruto de investigação colectiva centrada em linhas de 
investigação anuais, em obras de homenagem e numa publicação periódica, e de 
investigação individual desenvolvida por professores e investigadores. 

As publicações estão à venda nas livrarias da Almedina (www.almedina.net) ou podem 
ser consultadas na biblioteca  do Instituto. 

Publicações Periódicas  
 
1. Politeia: Revista do Instituto Superior de Ciências Policias e Segurança Interna. Ano 
I, nº 1 ( Jan – Jun 2004). Coimbra: Livraria Almedina, 2004  
 
2. Politeia: Revista do Instituto Superior de Ciências Policias e Segurança Interna. Ano 
I, nº 2 ( Jul – Dez 2004). Coimbra: Livraria Almedina, 2004  
 
3. Politeia: Revista do Instituto Superior de Ciências Policias e Segurança Interna. Ano 
II, nº 1 ( Jan – Jun 2005). Coimbra: Livraria Almedina, 2005  
 
4. Politeia: Revista do Instituto Superior de Ciências Policias e Segurança Interna. Ano 
II, nº 2 ( Jul – Dez 2005). Coimbra: Livraria Almedina, 2005  
 
5. Politeia: Revista do Instituto Superior de Ciências Policias e Segurança Interna. Ano 
III, nº 1 ( Jan – Jun 2006). Coimbra: Livraria Almedina, 2006. 
 
6. Politeia: Revista do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Ano 
III, n.º especial, 2006 
 
7. Politeia: Revista do Instituto Superior de Ciências Policias e Segurança Interna. Ano 
III, nº 2 ( Jul – Dez 2006). Coimbra: Livraria Almedina, 2006. 

Estudos de Homenagem e Comemorativos 
 
1. Estudos de Homenagem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva, 
(Coord. M. M. Guedes Valente), Coimbra: Almedina, 2004. 
 
2. Estudos Comemorativos dos 20 anos do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna, (Coord. Germano Marques da Silva e M. M. Guedes Valente), 
Coimbra: Almedina, 2005. 
 
3. Estudos de Homenagem ao Juiz Conselheiro Neves Ribeiro, (Coord. M. M. 
Guedes Valente), Coimbra: Almedina, 2007. 
 
4. Estudos de Homenagem ao Professor Doutor Artur Anselmo, (Coord. M. M. 
Guedes Valente e Maria Teresa Payan Martins), Coimbra: Almedina, 2008. 
 
5. Estudos Comemorativos dos 25 anos do Instituto Superior de Ciências Policiais e 
Segurança Interna, (Coord. M. M. Guedes Valente), Coimbra: Almedina, 2009. 

COLECÇÃO CIENTIFICA 



12 

 

RAPOSO, João,  Direito Policial-I, Coimbra: Almedina, 2006. 

DURÃO, Susana, Patrulha e Proximidade: uma etnografia da polícia em Lisboa, 
Coimbra: Almedina, 2008. 

Reuniões, Manifestação e Actuação Policial, (Coord. M. M. Guedes Valente), 
Coimbra: Almedina, 2009. 

Criminalidade Organizada e Criminalidade de Massa, (Coord. M. M. Guedes 
Valente), Coimbra: Almedina, 2009. 

Publicações Temáticas 

1. I Colóquio de Segurança Interna, (Coord. M. M. Guedes Valente), Coimbra: 
Almedina, 2005  
 
2. II Colóquio de Segurança Interna (Coord. M. M. Guedes Valente) Coimbra: 
Almedina, 2006. 
 
3. Urbanismo, Segurança e Lei - Tomo I, (Coord. M. M. Guedes Valente), Coimbra: 
Almedina, 2007. 
 
4. Urbanismo, Segurança e Lei - Tomo II, (Coord. M. M. Guedes Valente), Coimbra: 
Almedina, 2009.  

 

 

 

 

 

 


