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Mélanie Firmo 

 

 

RESUMO 

 

Este relatório é resultado do estágio realizado no Instituto Superior de Ciências 
Policiais e Segurança Interna entre setembro de 2013 e março de 2014. O relatório está 
subordinado ao tema “A formação superior policial no âmbito da Cooperação Técnico-
Policial portuguesa – O papel do ISCPSI na formação de oficiais dos PALOP”.  

O relatório encontra-se dividido em quatro capítulos: a Apresentação do Estágio, 
a Cooperação com os PALOP e a Formação Superior Policial, o Inquérito a ex-alunos 
dos PALOP do ISCPSI e as Conclusões e Recomendações. 

Este visa essencialmente caracterizar a participação do Instituto Superior de 
Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) na Cooperação Técnico-Policial e 
compreender o seu papel na formação superior policial no âmbito da cooperação com os 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Pretende-se analisar as ações 
de formação desenvolvidas pelo ISCPSI em contributo da formação de oficiais de 
polícia dos PALOP. 

Pretende-se igualmente realizar um inquérito aos ex-alunos do ISCPSI oriundos 
dos PALOP de modo a averiguar em que medida a formação ministrada pelo instituto 
teve ou continua a ter impacto na sua carreira profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cooperação Técnico-Policial; Formação Superior Policial; 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa; Instituto Superior de Ciências Policiais 

e Segurança Interna; 
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Internship Report 

 

“The high-level training for senior police officers 

concerning the Portuguese police cooperation – the 

role of the ISCPSI on the training of senior police 

officers from the African Portuguese Speaking 

Language Countries (PALOP)” 

 

Mélanie Firmo 

 

ABSTRACT 

 

This report is the outcome of the internship at the Higher Institute of Police 
Sciences and Internal Security (ISCPSI), between September 2013 and March 2014. 
The subject of the report is “The high-level training for senior police officers 
concerning the Portuguese police cooperation – the role of the ISCPSI on the training of 
senior police officers from the African Portuguese Speaking Language Countries 
(PALOP)”. 

The report is divided in four chapters: Presentation of the Internship, the 
Cooperation with the PALOP and the high-level police training, inquiry to former 
PALOP students and Conclusions and Remarks. 

Mainly, it's purpose is to describe the ISCPSI's participation on the Police 
Cooperation and the High-level police training concerning the cooperation with the 
PALOP. Above all, we intend to analyse the training developed by the ISCPSI in terms 
of the contribution for the training of senior police officers from the PALOP. 

Likewise, we propose to deliver an inquiry to the former PALOP students to 
analyse in what measure the training delivered by the ISCPSI had or continues to have 
impact on their professional career. 

 

KEYWORDS: Police Cooperation, High-level police training, African Portuguese 

Language Speaking Countries (PALOP), Higher Institute of Police Sciences and 

Internal Security 
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Introdução 

 

 O relatório de estágio que se apresenta surge no termo do Mestrado em Ciência 

Politica e Relações Internacionais, ministrado pela Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa e está subordinado ao tema “A formação 

superior policial no âmbito da Cooperação Técnico-Policial portuguesa – O papel do 

ISCPSI na formação de oficiais dos PALOP”. O estágio realizou-se no ISCPSI, 

nomeadamente no Núcleo de Relações Exteriores (NRE), sob a orientação profissional 

do Sr. Diretor, Superintendente Pedro Clemente e sob a tutoria direta e 

acompanhamento por parte do Chefe do Núcleo de Relações Exteriores, Comissário 

Hugo Cruz. A orientação académica foi levada a cabo pela docente, Dra. Teresa 

Rodrigues, no período compreendido entre setembro de 2013 a março de 2014. 

Para a elaboração do relatório, procurou-se encontrar uma temática de relevante 

interesse e que conjugasse a essência do Mestrado em Ciência Politica e Relações 

Internacionais com as atividades desenvolvidas pelo ISCPSI, no que diz respeito à 

formação superior em termos internacionais. Considerando que esta instituição tem uma 

história rica em termos de cooperação internacional, baseada numa experiência com 

quase três décadas de formação ininterrupta, optou-se por restringir o âmbito do 

relatório à formação ministrada pelo ISCPSI, aos elementos das polícias dos PALOP. 

 Esta opção possibilitará a análise mais cuidada da temática, uma vez que, em 

termos de formação no âmbito internacional, o ISCPSI desenvolve ações com diversos 

parceiros, tais como a Academia Europeia de Polícia (CEPOL) e a Associação Europeia 

de Colégio de Polícia (AEPC). O ISCPSI tem igualmente diversos protocolos de 

colaboração e convénios com dezenas de instituições de formação superior um pouco 

por todo o mundo, mas principalmente com instituições de formação policial dos países 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

 Considerando a importância que a CPLP tem em termos de política externa, no 

que diz respeito à formação, nomeadamente em termos policiais, mas tendo em conta 

que, para além dos PALOP, o ISCPSI tem desenvolvido muitos projetos e apoiado na 

formação do Brasil, Macau e Timor Leste, tornou-se preferível restringir o âmbito do 

relatório a questões relacionadas apenas com os PALOP.  
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Já no domínio dos PALOP e centrando-se na temática do relatório, procurar-se-á 

compreender em que medida, o ISCPSI, tem contribuído para a formação dos quadros 

superiores das polícias dos países membros, quer em termos da formação dada no 

quadro do Mestrado Integrado em Ciências Policiais, quer em outras ações 

desenvolvidas, algumas delas em parceria com outras instituições nacionais e 

internacionais e que visam a formação e o aperfeiçoamento dos quadros médios e 

superiores de funcionários das diversas polícias dos países dos PALOP. 

 Para tal, é necessário analisar dados relativos à participação de elementos dos 

PALOP nas diversas ações de formação desenvolvidas pelo ISCPSI, complementando o 

relatório com um inquérito de satisfação dirigido aos ex-alunos dos PALOP do 

Mestrado (antiga licenciatura) em Ciências Policiais. 

O relatório encontra-se estruturado em quatro capítulos, sendo que, no primeiro 

capítulo, a Apresentação do Estágio, descreve-se a instituição e o Núcleo onde se 

realizou o estágio e as funções desempenhadas.  

No segundo capítulo, a Cooperação com os PALOP e a Formação Superior 

Policial, faz-se uma análise da política de cooperação portuguesa no âmbito da 

cooperação bilateral com os PALOP, nomeadamente no que diz respeito à Cooperação 

Técnico-Policial com os mesmos. Deste modo, procurou-se fazer um enquadramento 

desta política de Cooperação Técnico-Policial com os PALOP no âmbito da formação 

superior policial, com as atribuições e competências do ISCPSI enquanto 

estabelecimento de ensino superior universitário policial. 

No terceiro capítulo, o Inquérito a ex-alunos dos PALOP do ISCPSI, procurou-

se apurar, através de um inquérito, em que medida o ISCPSI contribui para a formação 

dos seus ex-alunos enquanto oficiais de polícia. Neste capítulo faz-se a análise 

estatística das respostas facultadas pelos inquiridos.  

No quarto e último capítulo, as Conclusões e Recomendações, apresentam-se as 

reflexões finais, as limitações à investigação e enumeram-se recomendações. 
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1. Metodologia aplicada ao Estudo de Caso 

O método de investigação é o estudo de caso baseado no modelo traçado para as 

metodologias de investigação em ciências sociais proposto por Sarmento (2008) e por 

Quivy e Campehoudt (2008) e tem por base a pesquisa qualitativa e quantitativa.  

A pesquisa qualitativa, centrada numa abordagem descritiva e explicativa, 

permitiu a caracterização da participação do ISCPSI na Cooperação Técnico-Policial, a 

identificação das ações desenvolvidas pelo ISCPSI no âmbito da formação de oficiais 

de polícia dos PALOP e a verificação das ações de Cooperação Técnico-Policial 

apoiadas pelo ISCPSI fora de Portugal.  

A pesquisa quantitativa consistiu na realização de um inquérito do tipo misto 

(questões abertas e fechadas) de modo a facilitar o tratamento e a análise estatística das 

respostas, aos oficiais dos PALOP que de alguma forma viram a sua formação 

enriquecida pelo contato com o ISCPSI, procurando interpretar esses dados de forma a 

poder consolidar a perceção inicial que o ISCPSI se foi constituindo como um centro 

formativo de excelência não só em Portugal, mas também em termos internacionais e 

nomeadamente junto dos PALOP. 

A revisão bibliográfica resultou, muito generalizadamente, do estudo acerca da 

Cooperação técnico-policial portuguesa, mais concretamente, a cooperação em matéria 

de formação superior policial ministrada pelo ISCPSI e tendo como alvo, os alunos 

oriundos dos PALOP. Para tal, a análise de legislação, protocolos de cooperação, atas 

de reuniões ministeriais e diversas obras, permitiram o estudo da temática do trabalho. 

O campo teórico obteve-se do estudo da Teoria Liberal, da Interdependência 

Complexa e do Neoliberalismo Institucional na perspetiva da cooperação. Estas teorias 

possibilitaram o enquadramento teórico do trabalho uma vez que se pretendeu analisar a 

cooperação bilateral entre Portugal e os PALOP, mais especificamente e aprofundando 

a análise desta cooperação, entre o ISCPSI e os PALOP. Tendo em conta estas teorias, 

os estados cooperam entre si para obterem ganhos absolutos e usufruírem de benefícios 

mútuos. Do mesmo modo, os estados formam instituições e organizações de modo a 

cooperarem e focarem o seu interesse num objetivo comum possibilitando uma maior 

probabilidade de concretização dos mesmos. Esta forma de ação dos estados dentro de 

uma organização, instituição ou comunidade, relembra que, tanto Portugal como os 

PALOP, pertencem a uma comunidade, a CPLP, que partilha objetivos em comum em 
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diversas áreas de interesse e cuja finalidade é a concretização dos mesmos através da 

cooperação. 

 

2. Questões de Partida 

 

O objetivo do relatório é analisar a participação do ISCPSI nas ações de Cooperação 

Técnico-Policial portuguesa com os PALOP e verificar a sua influência na formação 

superior de oficiais de polícia. Os objetivos gerais deste trabalho são: 

 Caracterizar a participação do ISCPSI na Cooperação Técnico-Policial; 

 Identificar as ações desenvolvidas pelo ISCPSI no âmbito da formação de 

oficiais de polícia dos PALOP;  

Assim sendo, a pergunta que motiva o relatório de estágio é a seguinte: Qual o 

contributo do ISCPSI na formação de oficiais de polícia dos PALOP? 

Após determinar a pergunta de investigação surgiram as seguintes questões de 

interesse: 

 De que forma o ISCPSI participa nas ações de Cooperação Técnico-Policial? 

 Quais as ações desenvolvidas pelo ISCPSI no âmbito da formação de oficiais de 

polícia dos PALOP? 

 

3. Enquadramento teórico 

O estudo das Relações Internacionais abrange diversas abordagens teóricas. Muitas 

teorias são internamente e externamente contestadas e alguns académicos acreditam 

apenas numa ou noutra. Apesar desta diversidade, várias das principais escolas de 

pensamento são percetíveis, diferenciadas principalmente pelas variáveis que enfatizam, 

por exemplo, o poder militar, os interesses materiais, ou as convicções ideológicas. 

A perspetiva teórica que vai de acordo com o tema de investigação a ser explorado 

no relatório de estágio é a corrente Liberal no domínio das Relações Internacionais. Isto 

porque, uma vez que nos interessa analisar a Cooperação Portuguesa no domínio 

técnico-policial com os PALOP e mais concretamente a formação dos seus oficiais de 
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polícia, importa aqui fazer um enquadramento teórico no que diz respeito à cooperação 

entre estados, neste caso, Portugal e os diversos PALOP. 

Deste modo, partindo da corrente Liberal, verificou-se que a Interdependência 

Complexa e o Neoliberalismo Institucional são as abordagens teóricas que mais se 

conjugam com o tema de investigação. 

Um dos pilares básicos da corrente liberal é a cooperação no sistema internacional, 

esta “visa a satisfação de interesses específicos dos estados envolvidos. (…) incide 

sobre projectos sectoriais com objectivos fixados e não inclui planos de expansão 

cooperativa para outras áreas, ou para além do objectivo especifico determinado”. 

(SANTOS, 2009, p.145). Os liberais acreditam que o sistema internacional está baseado 

na interdependência e que esta cooperação pode ser facilitada pelas instituições. 

Acreditam que a cooperação internacional é a abordagem mais desejável para a 

obtenção de ganhos absolutos ou benefícios para os estados, enquanto os realistas 

acreditam que todas as nações trabalham para o seu próprio ganho e deste modo, a 

cooperação é pouco provável num mundo anárquico. O neoliberalismo, que será 

abordado de seguida enquanto institucionalismo neoliberal é, essencialmente, uma 

versão atualizada do liberalismo.  

A principal premissa do institucionalismo neoliberal é que a cooperação é não só 

desejável e possível, mas também necessária para que os estados possam alcançar 

ganhos absolutos. Uma vez que os institucionalistas neoliberais acreditam que todos os 

estados são motivados por ganhos absolutos, eles veem a adoção de estruturas de 

governança como ideal. Os regimes, as instituições e as organizações internacionais 

oferecem oportunidades para que os Estados possam cooperar de modo a alcançarem 

benefícios mútuos. O conceito de regime internacional pressupõe um conjunto de 

“princípios, normas, regras e procedimentos decisórios, implícitos ou explícitos, em 

torno dos quais convergem as expectativas dos actores sobre uma determinada área das 

relações internacionais”. (KRASNER, 1982, apud SANTOS, 2009, p. 95). O 

institucionalismo neoliberal defende que a cooperação não é possível apenas no sistema 

anárquico de estados, mas necessário. Na verdade, a própria existência de instituições 

na arena global é uma prova de que a cooperação é possível. Em segundo lugar, o 

institucionalismo neoliberal defende que as instituições afetam o comportamento dos 

estados e de outros atores internacionais. Portanto, a institucionalização ou o ato de 



14 
 

criação de regras mais explícitas, princípios e normas sobre uma determinada questão 

aumenta a probabilidade de cooperação e colaboração entre estados. 

O institucionalismo neoliberal reconhece que os Estados agem de acordo com os 

seus próprios interesses em busca de ganhos absolutos, sem se preocuparem 

necessariamente com as vantagens alcançadas por outros estados em acordos de 

cooperação. 

O reconhecimento, por parte de um estado da sua solidariedade mútua numa 

comunidade motiva-o a agir coletivamente de modo a diminuir os efeitos da 

concorrência. 

Além disso, o institucionalismo neoliberal, afirma que as instituições internacionais 

refletem os interesses dos Estados participantes e facilitam a cooperação através da 

partilha de informações, normas e procedimentos de tomada de decisão. Por outras 

palavras, os estados moldam as instituições internacionais e moldam os interesses e 

preferências das instituições. 

A sociedade internacional existe quando, de acordo com Hedley Bull (1977, p. 13), 

“a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a 

society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules 

in their relations with one another, and share in the working of common institutions”. 

Esta citação reflete, em parte, a existência de uma determinada instituição ou 

organização. Deste modo, deve-se notar que, apesar de Portugal não estar incluído nos 

PALOP, ambos pertencem a uma comunidade, a CPLP, em que o ponto comum da 

mesma é a língua portuguesa. De facto, a criação desta comunidade e a inserção de 

Portugal e dos PALOP, tem por base diversos acordos, normas e princípios, que 

motivam estes países a cooperarem de modo a atingirem os seus objetivos comuns e 

assim também podemos referir os ganhos absolutos e benefícios mútuos, defendidos 

pelo institucionalismo neoliberal. 

O institucionalismo neoliberal centra-se na ideia de interdependência complexa 

defendida por Robert Keohane e Joseph Nye na década de 1970. Convencidos de que a 

interdependência é uma mudança importante na vida internacional, os dois autores 

norte-americanos estão na origem de uma corrente conhecida como a "escola da 

interdependência complexa". Ambos começam por definir a interdependência como 

uma situação de dependência mútua, onde a perda de autonomia cria efeitos recíprocos. 
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Portanto, a interdependência complexa não se refere apenas a situações de benefício 

mútuo, “os efeitos das transacções na interdependência dependerão dos 

constrangimentos ou dos custos que lhes estão associados.” (KEOHANE e NYE, 

Jr.,1989, apud SANTOS, 2009, p. 47). Desde o período do pós-guerra foi inadequado a 

análise da política de interdependência e as explicações tradicionais da mudança 

tornam-se questionáveis, Keohane e Nye desenvolveram um quadro teórico coerente, 

que podia explicar a continuidade e a mudança na política mundial, a fim de demonstrar 

a realidade da interdependência na contemporaneidade política mundial.  

A interdependência complexa define as instituições internacionais como o seu meio 

de realização. Dispõe que os regimes e as instituições internacionais induzam a 

cooperação e isso permite que os estados transcendam as forças anárquicas no sistema 

internacional. Além disso, Keohane e Nye sugerem que as instituições mais influentes 

com normas igualmente influentes poderiam desempenhar um papel semelhante ao dos 

Estados, tanto a nível nacional como internacional. Argumentam que a desigualdade do 

poder entre os atores tradicionais e novos atores da vida internacional criam uma 

interdependência assimétrica não podendo levar a uma partilha equitativa dos benefícios 

“são as assimetrias na dependência que constituem, com maior probabilidade, as fontes 

de influência dos actores nas suas negociações mútuas.” (KEOHANE e NYE, Jr.,1989, 

apud SANTOS, 2009, p. 82). 

Desde a Segunda Guerra Mundial, a dinâmica da modernização, consequência da 

Revolução Industrial, experimentou um novo impulso, resultado do desenvolvimento da 

tecnologia e do crescimento do comércio internacional. Esta dinâmica tem contribuído 

para a criação de uma rede complexa de interdependências entre as diferentes 

sociedades e revelou novos atores internacionais. A verdade é que ela criou novas 

procuras e necessidades nas nossas sociedades e fez aparecer sistemas de valores 

baseados no bem-estar económico e social. O modelo de desenvolvimento adotado 

gradualmente pelos países industrializados e pelos países do Terceiro Mundo impôs 

novas tarefas sociais e económicas ao estado que se tem mostrado menos capaz de 

satisfazer as suas novas exigências. As novas forças supranacionais, transnacionais e 

subnacionais emergiram na cena internacional e têm limitado o espaço de manobra dos 

estados. Neste contexto, “o fenómeno da interdependência e a necessidade de atender a 

exigências de desenvolvimento económico e social obrigou o estado a abrir-se cada vez 

mais ao exterior, o que aumentou ainda mais essa interdependência e restringiu a sua 
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margem de autonomia” (ARENAL, 1990, apud SANTOS, 2009, p. 73). Portanto, torna-

se cada vez mais difícil distinguir a política externa e a política interna e explicar o 

comportamento internacional de um estado em termos puramente estratégicos e 

militares.  

 

Capitulo I – Apresentação do estágio 

 

1.1 Caracterização da Instituição onde se realizou o estágio 

 

O ISCPSI foi criado pelo Decreto-Lei n°423/82 (ver Anexo A), de 15 de 

outubro, com a designação de Escola Superior Polícia (ESP). A razão histórica da sua 

criação foi a formação de quadros superiores da Polícia de Segurança Pública (PSP) 

dotando-os de conhecimentos das temáticas necessárias ao exercício das funções a que 

são destinados.  

Iniciou a sua atividade no ano letivo de 1984/85 e os quadros superiores da PSP 

(até então ocupados por oficiais do exército), foram sendo substituídos por oficiais 

formados no ISCPSI até que, em 2012 e pela primeira vez, todos os oficiais da PSP 

eram ex-alunos do mesmo. 

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

Ciências Policiais e Segurança Interna, assumindo desde logo uma reestruturação das 

suas missões, competências e estrutura orgânica. No n°1 do Artigo 50° da Lei Orgânica 

da PSP, aprovada pela Lei n°53/2007, de 31 de agosto, define-se o ISCPSI como um 

“instituto policial de ensino superior universitário que tem por missão formar oficiais de 

polícia, promover o seu aperfeiçoamento permanente e realizar, coordenar ou colaborar 

em projectos de investigação e desenvolvimento no domínio das ciências policiais”. 

Foram-lhe atribuídas as seguintes competências no Artigo 2° do seu Estatuto1 (ver 

Anexo B): 

                                                            
1 Aprovado pelo Decreto-lei n°275/2009, de 2 de outubro. 
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o Organizar e ministrar ciclos de estudos conducentes à obtenção de graus académicos 

em ciências policiais; 

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

o Organizar e ministrar outros cursos de especialização ou aperfeiçoamento e outras 

atividades de ensino com interesse para a PSP, para as instituições que atuam no 

âmbito da segurança interna e para a comunidade em geral; 

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

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

policial; 

o 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 (EU) e da CPLP; 

o Desenvolver doutrina nas áreas da segurança e polícia, políticas de segurança, 

cooperação policial internacional, organizações e missões internacionais e gestão de 

crises; 

o Colaborar com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, com outras 

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

de seleção, formação e avaliação de pessoal destinado a desempenhar funções em 

organismos e missões internacionais; 

o Dinamizar e coordenar a participação da PSP no âmbito da CEPOL, da AEPC e de 

outras redes e instituições que desenvolvam a sua atividade no âmbito da formação 

superior universitária policial;  

o Promover e apoiar publicações científicas. 

Este confere graus académicos de licenciado e mestre, não exclusivamente 

destinados à formação de oficiais de polícia mas também para o público em geral, como 

é o caso do curso de Mestrado Não Integrado em Ciências Policiais nas áreas da 

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

de Gestão Municipal da Segurança e de Gestão Civil de Crises. No âmbito da formação 

externa, o ISCPSI ministra cursos para Diretores de Segurança do Setor Empresarial, 

cursos no âmbito da CEPOL e cursos no âmbito da cooperação com a CPLP, entre 

outros. 

 

1.1.1 Núcleo de Relações Exteriores  
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No Artigo 9° do Estatuto do ISCPSI, o Núcleo de Relações Exteriores (NRE) é 

definido como um núcleo de apoio ao Diretor, cujas competências e estrutura interna 

deviam ser estabelecidas no seu Regulamento Interno (RI). Até à data da elaboração 

deste relatório, este documento ainda não foi aprovado e publicado em Diário da 

República. No entanto, existe uma proposta elaborada pelo Chefe do NRE, o 

Comissário Hugo Cruz. Nesse documento preparatório as competências e atribuições 

definidas passam por: 

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

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

policial; 

o Cooperar na formação superior universitária inicial e na formação ao longo da vida 

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

estrangeiros, nomeadamente da UE e da CPLP; 

o Dinamizar e coordenar a participação da PSP no âmbito da CEPOL2, da AEPC3 e de 

outras redes e instituições que desenvolvam a sua atividade no âmbito da formação 

superior universitária policial. 

O NRE é constituído pelo Comissário Hugo Cruz, pela Chefe Anabela Matias e pelo 

Agente Principal Ernesto Mesquita, cujas competências são: 

o Organizar Cursos, Seminários, Conferências, Reuniões, Colóquios e Congressos no 

âmbito das suas atribuições; 

o Receção de entidades e delegações estrangeiras, fazendo o respetivo 

acompanhamento e apresentações institucionais em diversas línguas (português, 

inglês, francês e espanhol); 

o Participar em Grupos de Trabalho e dar os contributos necessários em termos de 

Investigação Científica em cooperação com o Centro de Investigação; 

o Organizar a correta gestão documental nas diversas áreas do NRE; 

                                                            
2 Criada em 2002, a CEPOL, é uma agência europeia de promoção de cooperação policial através do 
treino e da formação de oficiais de polícia.  
3 Criada em 1996, a AEPC, é uma associação europeia que proporciona ações de formação (cursos, 
conferências, programas de intercâmbio e a troca de boas práticas) entre as polícias europeias e conta com 
48 academias de 42 países europeus enquanto membros. 
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o Desenvolver projetos em termos de divulgação da atividade da PSP em geral e do 

ISCPSI em particular, no âmbito das suas atribuições; 

o Desenvolver projetos de cooperação policial em termos de ensino superior 

universitário com os países da CPLP, à semelhança dos projetos já existentes em 

termos de cooperação na União Europeia; 

o No âmbito do CEPOL, cooperar com a Polícia Judiciária (PJ) e a Guarda Nacional 

Republicana (GNR) para cumprimento do disposto em diploma próprio; 

o Enquanto Ponto de Contacto Nacional (NCP), zelar pela gestão documental e pelo 

cumprimento dos prazos estabelecidos em termos de formação superior policial 

delineados pelo CEPOL; 

o No âmbito da AEPC, cooperar com as demais academias europeias para 

prossecução dos objetivos propostos com base nos diplomas próprios. 

 

1.2 Descrição das funções desempenhadas 

 

Na sequência da cooperação estabelecida com diversas instituições 

internacionais (CEPOL, AEPC e CPLP), o ISCPSI, tem como objetivo, sempre no 

âmbito da formação policial, a organização de ações de formação e reuniões de 

trabalho. Nesta senda, as funções desempenhadas enquanto estagiária, passaram 

essencialmente pelo acompanhamento e participação nos cursos CEPOL, AEPC e CPLP 

realizados no ISCPSI, na receção de entidades e delegações estrangeiras durante as suas 

visitas, na elaboração das candidaturas dos cursos CEPOL para o ano de 2014 e na 

colaboração da Newsletter do ISCPSI (ver Anexo C). 

As atividades realizadas no ISCPSI, durante o período de estágio (setembro 2013 - 

março 2014), nas quais houve uma participação ativa por parte da estagiária, foram as 

seguintes (ver Anexo D):  

 Curso CEPOL “Human Rights and Police Ethics” (24 a 28 de junho de 2013); 

 Estágio para a Polícia Militar de Minas Gerais (setembro 2013); (ver Anexo E) 

 Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia da CPLP (setembro 

2013); 
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 Visita de oficiais/investigadores da Academia de Polícia da Polónia (9 a 23 de 

setembro 2013);  

 Visita de Oficiais da Polícia Alemã; 

 Conferência da AEPC “New Strategies on Police Training – Technological 

Approach” (23 e 24 de janeiro de 2014); (ver Anexo F) 

 Visita de estudo dos formandos do Curso Superior de Polícia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro (12 de março de 2014); 

 Curso CEPOL “Fundamental Rights and Police Ethics” (31 de março a 4 de 

abril de 2014); (ver Anexo G) 

 Contributos para a Newsletter do ISCPSI.  

O acompanhamento dos diferentes cursos foi feito nas qualidades de participante e 

de elemento de apoio ao Chefe do NRE.  

Uma das atribuições do NRE é elaborar as candidaturas aos cursos internacionais da 

CEPOL. Estas candidaturas são elaboradas por todos os Estados-membros (EM) que 

pretendam organizar os cursos, sendo que muitas vezes, mais de 6 países concorrem 

para a elaboração de um determinado curso e torna-se imprescindível elaborar uma boa 

candidatura, uma vez que estas são apreciadas por um painel de peritos e apenas um 

país poderá organizar o curso. É de realçar que o ISCPSI se candidatou à organização de 

três cursos para 2014, concorrendo com outros países europeus, tendo conseguido a 

organização de todos os cursos a que se propôs. 

Para a realização de cada atividade foi necessário elaborar um programa e um 

currículo. A organização de cada curso passa essencialmente pelo planeamento de um 

programa com os seminários e as demais atividades a serem realizados. Para tal, deve-se 

entrar em contacto com diversos organismos institucionais, dependendo da temática do 

curso em questão, de modo a serem providenciados diversos formadores. Para cada 

curso a CEPOL garante a participação de, pelo menos, um elemento de cada EM. Após 

o convite elaborado pela instituição organizadora, neste caso o ISCPSI, todos os EM 

nomeiam participantes que mais tarde, são selecionados pela mesma. 

No decorrer de um curso realizado no ISCPSI, é proporcionado o apoio adequado 

aos participantes, de modo a fazer o acompanhamento, seja nas visitas sociais/culturais, 

nas suas deslocações e/ou durante o próprio decorrer da formação. 
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Além dos demais cursos organizados pelo ISCPSI, existe uma panóplia de estágios e 

visitas de entidades e delegações estrangeiras que decorrem durante o ano. A título de 

exemplo, em 2013 passaram pelo ISCPSI e consequentemente pelo NRE mais de 250 

entidades estrangeiras. Cabe a este Núcleo fazer o mesmo acompanhamento e 

planeamento de atividades a serem realizados durante a sua permanência. 

Outra das tarefas estabelecidas foi a tradução da apresentação institucional do 

ISCPSI na língua francesa, o que possibilitará a apresentação do Instituto às futuras 

entidades e delegações francófonas na sua língua materna sem recorrer aos serviços de 

tradução. 

No NRE, tivemos oportunidade de pôr em prática conhecimentos adquiridos durante 

a formação académica. O contato com indivíduos de outras nacionalidades permitiu a 

partilha de conhecimentos e experiências. Considero ter sido muito benéfico realizar um 

estágio no ISCPSI, mais concretamente o NRE, devido ao seu ambiente multicultural, 

que complementou da melhor maneira, o Mestrado em Ciência Política e Relações 

Internacionais projetando o conhecimento teórico na prática. 
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Capítulo II – A Cooperação com os PALOP e a Formação 

Superior Policial 

 

2.1 Política de cooperação portuguesa 

 

Depois da queda do regime autoritário em 1974, a política externa portuguesa 

necessitou de uma reavaliação do seu posicionamento nacional. Portugal necessitou 

reconstruir os laços com as ex-colónias através de uma política de cooperação virada 

para o apoio ao desenvolvimento. 

 Com o intuito de estabelecer e desenvolver relações de amizade e cooperação 

entre Portugal e os PALOP, nos domínios económico, financeiro, cultural, técnico, 

científico, judicial, diplomático e consular, foram celebrados os seguintes acordos 

bilaterais: 

o Acordo de Cooperação e Amizade entre a Guiné-Bissau e Portugal (11 de junho 

de 1975); 

o Acordo de Cooperação e Amizade entre Portugal e Cabo Verde (5 de julho de 

1975); 

o Acordo de Cooperação e Amizade entre Portugal e S. Tomé e Príncipe (12 de 

julho de 1975); 

o Acordo de Cooperação e Amizade entre o Governo da Republica Portuguesa e o 

Governo da República Popular de Moçambique (2 de outubro de 1975); 
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o Acordo de Cooperação e Amizade entre o Governo da Republica Portuguesa e o 

Governo da República Popular de Angola (26 de junho de 1978). 

A cooperação portuguesa é desde logo enunciada na Constituição da Republica 

Portuguesa, que refere no n°1 do seu Artigo 7° - Relações Internacionais, que “Portugal 

rege-se nas relações internacionais pelos princípios (…) da cooperação com todos os 

outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade” e no n°4, “Portugal 

mantém laços privilegiados de amizade e cooperação com os países de língua 

portuguesa”4. 

Estes enunciados tornaram-se o fundamento de uma instituição do espaço lusófono, 

a CPLP, “organização internacional que congrega países de expressão portuguesa, 

representa um importante domínio de trabalho para a cooperação portuguesa (…)”5. O 

objetivo principal para a formação desta organização, criada na Cimeira de Lisboa, em 

1996, é o aprofundamento da cooperação dos países de língua oficial portuguesa. A sua 

ação centra-se no campo das relações político-diplomáticas entre os Membros, no apoio 

e na cooperação ao desenvolvimento e na defesa e propaganda da língua portuguesa. 

Não importa aqui, uma descrição exaustiva do que é a CPLP mas sim ver as áreas de 

atuação no que diz respeito à cooperação portuguesa com os Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP)6.  

Com o XIII Governo Constitucional (1995-1999) a política de cooperação 

portuguesa assume-se como uma parte fundamental da política externa portuguesa e 

onde os países africanos de expressão portuguesa se tornam os atores da estratégia para 

a internacionalização da língua portuguesa e da abertura de Portugal para o mundo. Este 

Governo atribuiu, na sua política de cooperação, prioridade aos PALOP. 

Dá-se especial atenção à lei n°87-A/98, de 31 de Dezembro de 1998, sobre as 

Grandes Opções do Plano Nacional para 1999, apresentadas pelo XIII Governo 

Constitucional, onde foram estabelecidas as principais linhas de orientação da política 

de cooperação portuguesa com os PALOP 7: 

o Promoção e a defesa da língua portuguesa; 

o Saúde, a educação e o apoio à formação científica; 
                                                            
4 Constituição da República Portuguesa, publicada pela Lei Constitucional n°1/2005 de 12 de agosto. 
5 Resolução do Conselho de Ministros n°196/2005, que aprova o documento de orientação estratégica “ 
Uma visão estratégica para a cooperação portuguesa”., p. 7190. 
6 Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. 
7 Lei n.º 87-A/98, que aprova as Grandes Opções do Plano Nacional para 1999., p. 7384-(46). 
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o Cooperação institucional (assistência técnica e formação, visando o reforço do 

Estado de direito e da sociedade civil e da eficácia e da transparência da ação 

administrativa); 

o Cooperação técnico-militar, centrada na formação de forças armadas 

vocacionadas para a inserção em sistemas democráticos; 

o Promoção da cooperação empresarial e o apoio ao desenvolvimento do setor 

privado 

A Resolução do Conselho de Ministros de 29 de Abril de 1999, aprovou para 

discussão um documento de orientação estratégica denominado “A cooperação 

portuguesa no limiar do século XXI” (ver Anexo H). Pioneiro na descrição completa e 

na definição de objetivos da política de Cooperação Portuguesa, este documento, passa 

a ser a referência da orientação da cooperação portuguesa, “vector essencial da politica 

externa”8, nos domínios politico, económico e cultural.  

O documento reconhece que “por razões de ordem histórica, Portugal canaliza a 

maior parte do seu esforço de ajuda pública ao desenvolvimento para cinco dos países 

menos desenvolvidos do mundo, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e 

São Tomé e Príncipe”9. Desta prioridade concedida aos PALOP destacam-se os 

seguintes domínios de cooperação: a formação, a educação, a cultura e o património; a 

saúde; a atividade produtiva e as infra-estruturas; a sociedade e suas instituições, a ajuda 

financeira e por último, foco principal deste trabalho, a segurança.   

No âmbito da reforma da política de cooperação portuguesa, a falta de recursos, 

descoordenação e dispersão da base organizativa da política de cooperação por diversos 

ministérios, levaram à necessidade de uma revisão dos organismos e de uma maior 

clareza nas suas funções e competências. Deste modo, foram criados através do 

Decreto-Lei n°267/98 de 28 de Agosto, o Conselho de Ministros para os Assuntos da 

Cooperação e o Secretariado da Comissão Interministerial para a Cooperação. Ao 

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) coube a redefinição de três organismos de 

cooperação10: o Instituto da Cooperação Portuguesa (coordena e elabora a política de 

cooperação portuguesa); a Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento 

(vocacionada no incentivo ao investimento de empresas portuguesas nos países 

                                                            
8 Resolução do Conselho de Ministros n°43/99, que aprova o documento de orientação estratégica “A 
cooperação portuguesa no limiar do século XXI”., p. 2636. 
9 Ibid., p. 2648. 
10 Ibid., p. 2637. 
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destinatários da cooperação); e o Instituto Camões (promove e defende a língua 

portuguesa no mundo). O Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), 

criado em Janeiro de 2003, veio substituir o Instituto para a Cooperação Económica 

(ICE). Produto da nova adaptação e redefinição das orientações e objetivos da 

cooperação portuguesa, o IPAD é responsável pela execução da política de cooperação 

portuguesa e pela coordenação das atividades de cooperação. 

No XVII Governo Constitucional (2005-2009), foi necessário redefinir a política de 

cooperação portuguesa. Este Governo mantem a prioridade em relação aos PALOP, no 

que diz respeito à afirmação da cultura e da língua portuguesa no mundo, assim como a 

valorização das relações político-diplomáticas e as relações económicas com estes 

países.  

O Governo privilegiou a restruturação e a reorganização dos organismos de 

cooperação de modo a evitar a dispersão de meios e melhorar a eficácia da ação política 

e institucional no que toca a política de cooperação portuguesa.  

Numa dimensão internacional, este comprometeu-se a adotar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) definidos pela Declaração do Milénio, aprovada 

pela Cimeira do Milénio, em 2000, por 189 Estados Membros da Assembleia Geral das 

Nações Unidas (ver Anexo I). Este documento define os objetivos a serem alcançados 

até ao ano de 2015, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e ao combate à 

pobreza.  

A política de cooperação proposta em 2005 representa fortes traços de continuidade 

da estratégia de 1999. O documento visa sobretudo definir as linhas de orientação da 

política de cooperação tendo em contas as restrições orçamentais. Esta reflete a política 

externa portuguesa no que diz respeito à relação com os países africanos de expressão 

portuguesa e o seu desenvolvimento económico e integração no contexto internacional, 

a promoção da língua portuguesa no mundo através da formação e do ensino nos países 

parceiros, e especialmente, a internacionalização de Portugal e um envolvimento mais 

ativo nos debates internacionais. Define-se como prioritária a relação com os PALOP 

como parte de uma posição estratégica no cenário internacional, na valorização da 

língua portuguesa e da cultura lusófona. Um reforço do espaço lusófono possibilitará 

uma maior capacidade de resposta e intervenção aos desafios da globalização. 
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Na sua tomada de posse em março de 2006, o Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Diogo Freitas de Amaral, afirmou ser necessário valorizar o espaço da 

lusofonia, privilegiando a projeção da língua portuguesa e reforçar a cooperação 

bilateral entre Portugal e os PALOP. Tornava-se necessário criar mais influência na 

Africa através da presença de Portugal, projetando-se na direção lusófona prezando as 

relações com os PALOP (ver Anexo J). 

Tendo em conta as novas realidades internacionais, foi aprovado, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n°196/2005, de 22 de Dezembro, o documento “ 

Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa” (ver Anexo K).  

Neste documento define-se, desde logo, a necessidade de uma revisão e redefinição 

dos objetivos e orientações da política externa portuguesa. Propõe-se a reorganização do 

sistema da cooperação portuguesa de modo a centralizar as funções ao ministério 

correspondente, uma vez que todos tinham autonomia e sem qualquer coordenação, 

originando a dispersão dos centros de decisão. “Torna-se, assim, necessário dotar a 

política de cooperação de mais rigor e coerência estratégica, de um comando político 

mais eficaz, de uma organização mais racional e de um sistema de financiamento 

adequado”11. 

São, assim, enunciadas as linhas mestras da politica externa portuguesa que refletem 

a politica de cooperação12:  

o A relação com os PALOP; 

o A promoção da língua portuguesa;  

o A promoção da influência de Portugal nos debates internacionais. 

Foram igualmente enunciados os princípios orientadores da política de cooperação 

portuguesa13: 

o Empenho na prossecução dos ODM; 

o Reforço da segurança humana, em particular em “Estados frágeis” ou em 

situações de pós-conflito; 

o Apoio à lusofonia, enquanto instrumento de escolaridade e formação; 

                                                            
11 Ibid., p. 2636. 
12 Resolução do Conselho de Ministros n°196/2005, que aprova o documento de orientação estratégica “ 
Uma visão estratégica para a cooperação portuguesa”., p. 7181. 
13 Ibid., p. 7184. 
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o Apoio ao desenvolvimento económico, numa ótica de sustentabilidade social e 

ambiental; 

o Envolvimento mais ativo nos debates internacionais, em apoio ao principio da 

convergência internacional em torno de objetivos comuns.  

 

 

 

 

 

2.2 Cooperação bilateral com os PALOP 

 

A cooperação bilateral portuguesa privilegia, sobretudo, a sua relação com os 

PALOP, pela necessidade em reestabelecer ligações com as ex-colónias. Esta permite a 

ajuda ao desenvolvimento destes países de modo a combater as dificuldades que os 

mesmos conhecem.  

Do ponto de vista institucional, importa concentrar a ajuda na área da educação, 

da saúde e da Administração Pública (através de ações de formação, destacando-se aqui 

a formação das forças de segurança). 

Uma vez que cada país tem estratégias e objetivos diferentes, adotaram-se, tendo 

em conta as suas necessidades prioritárias, programas de ajuda e acordos, mantendo 

relações de cooperação bilaterais. 

Criado pelo Conselho de Ministros, de 2 de julho de 1998, “O Conselho de 

Ministros para os Assuntos da Cooperação é constituído por todos os Ministros, reúne 

regularmente, e compete-lhe, designadamente, definir as grandes linhas de orientação da 

política de cooperação e apreciar os programas integrados, os programas-quadro 

nacionais, bem como os programas sectoriais de cooperação”14. 

Neste âmbito, foram elaborados os Programas Indicativos de Cooperação (PIC) 

de duração trienal e respetivos Programas Anuais de Cooperação (PAC) “… 

instrumentos de sistematização e planificação das actividades anuais de cooperação, em 

                                                            
14 IPAD, Uma leitura dos últimos quinze anos de cooperação para o desenvolvimento (1996 - 2010). 
Lisboa: IPAD, 2011., p. 28. 
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conformidade com as prioridades e as orientações constantes nos respetivos PIC”15. 

Ambos são elaborados pelo IPAD e por cada país parceiro, tendo em consideração as 

diferentes prioridades e planos de desenvolvimento e estratégia de cada Estado. Estes 

materializam o cumprimento dos ODM, assim como a efetivação e execução das ações 

da Cooperação Técnico-Policial, e é nesta medida que, tendo em conta as diversas 

estratégias de desenvolvimento e de cooperação com cada PALOP, seja importante 

definir os eixos e áreas de intervenção prioritários.  

De um modo geral, as três prioridades setoriais para os países parceiros são: a 

Boa Governação, Participação e Democracia; o Desenvolvimento Sustentável e Luta 

contra a Pobreza e por último; o Cluster da Cooperação16.  

Para este trabalho interessa, sobretudo, a prioridade dada pela cooperação 

portuguesa ao setor da Boa Governação, Participação e Democracia, uma vez que 

implica o apoio à administração interna, nomeadamente no que diz respeito à 

cooperação na área da Polícia e da Segurança, tema que será desenvolvido no ponto 

seguinte referente à Cooperação Técnico-Policial com os PALOP.  

 

2.3 Cooperação Técnico-Policial Portuguesa com os PALOP 

 

A cooperação no domínio da Segurança Pública é, desde logo, enunciada no 

Estatuto da CPLP no Artigo 3°- Objetivos, que refere “a cooperação em todos os 

domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, 

administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e 

comunicação social”. 

De modo a promover a cooperação no domínio da Segurança Pública entre os 

países de língua oficial portuguesa, foi assinado em 2008, o Protocolo de Cooperação 

entre os Países de Língua Portuguesa no domínio da Segurança Pública. Deste 

                                                            
15 Ibid., p.134 
16 Ibid., p. 51. Os Clusters da Cooperação são um conjunto de projetos executados por diversas 
instituições procurando concentrar a sua atenção em torno da mesma problemática, evitando a dispersão 
de meios e a fragmentação das ações.  
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protocolo, resulta o Conselho de Chefes de Polícia dos Países da CPLP, cabendo-lhes os 

seguintes objetivos17 (ver Anexo L): 

o Promover, fortalecer e tornar coesa a cooperação em matérias do domínio 

policial;  

o Difundir informações relevantes sobre atividades criminosas, necessárias ao 

controlo da criminalidade nos Estados membros;  

o Analisar estratégias comuns de prevenção e combate à criminalidade e promover 

a troca de experiências;  

o Promover estratégias conjuntas de treino e formação;  

o Promover estratégias de cooperação multilateral em matérias específicas.  

No dia 12 de abril de 2013, ocorreu em Maputo, o III Fórum dos Ministros do 

Interior e da Administração Interna dos Países da CPLP. Foi assinado o Protocolo de 

Cooperação entre os Estados membros da CPLP nos domínios da Segurança Pública e 

da Segurança Interna. O seu Artigo 4°- Objetivos, refere a área policial como sendo um 

objetivo geral da cooperação. Na área policial destaca-se a promoção de estratégias 

conjuntas de treino e formação policial. 

No plano da cooperação portuguesa existem diversos ministérios envolvidos nas 

diferentes áreas de cooperação, sendo que, importa apenas relevar os aspetos da 

segurança interna, nomeadamente dos assuntos respetivos ao Ministério da 

Administração Interna (MAI), “departamento governamental que tem por missão a 

formulação, coordenação, execução e avaliação das políticas de segurança interna …”18.  

Diversos serviços de natureza operacional e de suporte à administração direta do 

Estado estão na dependência do MAI. Ao falarmos dos serviços de natureza 

operacional, falamos das forças de segurança, e para este trabalho, importa referir, a 

PSP como “força de segurança, uniformizada e armada (…) tem por missão assegurar a 

legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos 

termos da Constituição e da lei”19. Esta tem vindo a desenvolver atividades de formação 

                                                            
17 Protocolo de Cooperação entre os Países de Língua Portuguesa no Domínio da Segurança Pública., Art. 
3° e  Art. 4° (ver Anexo L). 
18 Decreto-Lei n.º 126-B/2011, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da Administração Interna., p. 
5516-(14) 
19 Lei n°53/2007, que aprova a orgânica da Polícia de Segurança Pública., Artigo 1°. 
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técnico-policial, tanto em Portugal, como nos países beneficiários, no âmbito da 

cooperação entre as forças de segurança. 

Como serviço de suporte, importa referir a Direção-Geral de Administração Interna 

(DGAI) que, “tem por missão garantir o apoio técnico às relações internacionais (…) 

com especial destaque para a cooperação com outros Estados e coordenação das 

relações externas de todos os serviços do Ministério …”20 e “apoiar a definição e a 

execução da política de relações internacionais e cooperação (…) articulando as ações 

de cooperação em matéria de segurança interna e técnico-policial …”21.  

A Cooperação Técnico-Policial é referida pela primeira vez, no documento 

mencionado anteriormente, “Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa”, 

onde se destaca a relação entre forças e serviços de segurança e a cooperação ao nível 

da formação e do treino policial. Entende-se por Cooperação Técnica, a ajuda fornecida 

em diversas áreas de atuação (os setores da educação e do governo e sociedade civil), 

nomeadamente a assistência técnica prestada pelo MAI, no que diz respeito à 

Cooperação Técnico-Policial.  

Em termos da Cooperação Técnico-Policial, diversos acordos bilaterais foram 

celebrados entre Portugal e os PALOP.  

o Acordo Especial de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de 

Angola em Matéria de Segurança Interna;22  

o Acordo de Cooperação Técnica no Domínio da Polícia entre a República 

Portuguesa e a República de Cabo Verde;23 

o Acordo Especial no Domínio da Administração Interna entre a República 

Portuguesa e a República de Guiné-Bissau;24  

o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de 

Moçambique em Matéria de Segurança Interna;25  

o Acordo de Cooperação Técnica no Domínio Policial entre a República 

Portuguesa e a República de São Tomé e Príncipe.26 

                                                            
20 Decreto-Lei nº 54/2012, de 12 de março, que aprova a orgânica da Direção-Geral da Administração 
Interna., p.1087-1088 
21 Idem., p. 1088 
22 Decreto nº 25/97 de 31 de maio. 
23 Decreto nº 35/90 de 9 de agosto. 
24 Decreto nº 26/97 de 3 de junho. 
25 Decreto nº 57/97 de 8 de outubro. 
26 Decreto nº 25/90 de 5 de julho. 



31 
 

Estes foram estabelecidos para a cooperação técnica no domínio policial e no 

domínio da administração interna e dizem respeito à formação dos quadros policiais. 

Os diferentes acordos privilegiaram as ações de formação de pessoal (formadores), a 

realização de estudos de organização, ações de intercâmbio policial e bolsas para a 

formação profissional e estágios.  

 

 

 

  

2.4 Cooperação em matéria de formação superior policial: O 

ISCPSI e os PALOP 

2.4.1 Curso de Formação de Oficiais de Polícia 

 

O ISCPSI tem, desde a sua criação, competências na “formação de quadros 

superiores de polícia de países estrangeiros, especialmente de expressão oficial 

portuguesa”27  

Na sequência dos Acordos de Cooperação Técnica em matéria policial assinados 

entre a República Portuguesa e cada PALOP, anualmente, os alunos dos respetivos 

países, frequentaram e frequentam o Curso de Formação de Oficiais de Polícia (CFOP). 

O CFOP é um curso de formação superior policial, com a duração de 5 anos. Os 

3 primeiros anos conferem uma Licenciatura em Segurança Interna e os dois últimos 

anos conferem o Mestrado em Ciências Policiais. O curso assenta em cinco vertentes 

fundamentais: ética, humanista, científica, técnica e tecnológica. Desde o ano de 1993 a 

2013, 534 alunos concluíram o CFOP dos quais 102 são dos PALOP, ou seja 19,1% 

(ver Anexo M). 

 

2.4.2 Outros cursos e ações de formação 
                                                            
27 Decreto-Lei n°423/87, que aprova a criação na Polícia de Segurança Pública a Escola Superior da 
Polícia., p. 3392 
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Dos PALOP, apenas Angola e Moçambique formam oficiais de polícia nas suas 

academias, a Academia de Ciências Policiais da República de Moçambique (ACIPOL) e 

o Instituto de Ciências Policiais e Criminais (ISCPC). 

O ISCPSI celebra protocolos de cooperação com estas academias no âmbito da 

formação policial e desenvolvimento dos recursos humanos no domínio da segurança e 

ordem pública. Os Artigos 1° e 2° do protocolo de cooperação celebrado entre a 

ACIPOL e o ISCPSI28 definem os seguintes objetivos (ver Anexo N): 

o Aprofundar a cooperação desenvolvida no âmbito da formação policial e o 

intercâmbio académico entre as Partes; 

o Desenvolver programas académicos-científicos, nomeadamente palestras, 

seminários e congressos sobre assuntos ligados à ordem e segurança pública, 

bem como ações de formação que incluam cursos livres e de pós-graduados; 

o Criar as condições necessárias para a participação reciproca de estudantes em 

programas de investigação e pesquisa, seminários, estágios e simpósios de 

interesse comum das Partes. 

Tendo em conta os diversos acordos bilaterais no âmbito da cooperação técnico-

policial, referidos anteriormente, diversas ações de formação foram realizadas no 

ISCPSI. Uma vez que estes acordos foram celebrados em anos diferentes e postos em 

prática pelo ISCPSI também em anos diferentes, de modo a termos maior precisão nos 

dados a serem apresentados, restringe-se a análise da cooperação em matéria de 

formação superior policial entre o ISCPSI e os PALOP, no período entre 2010 e 2013. 

Entre os anos de 2010 e 2013, decorreram no ISCPSI as seguintes ações de 

formação destinadas aos oficiais de polícia dos PALOP: 

o Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia da CPLP - “Cooperação 

Internacional e a Formação Policial” (20 de setembro a 1 de outubro de 2010); 

o Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia da CPLP – “A Gestão de 

Grandes Eventos de Segurança no Início do Século XXI” (12 a 23 de setembro 

de 2011); 

                                                            
28 Consultados os arquivos do ISCPSI, o Departamento de Formação da Direção Nacional da PSP e a 
Secretaria Geral do MAI, apenas foi facultado este protocolo de cooperação entre o ISCPSI e a ACIPOL. 
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o Estágio para Oficiais Diretores de Departamento (para 2 oficiais de Moçambique 

entre os dias 5 e 19 de novembro de 2011); 

o Estágio na Área de Relações Públicas e Internacionais (para 4 oficiais da Guiné-

Bissau entre os dias 7 e 11 de novembro de 2011); 

o Estágio de Direção Pedagógica e Ensino (para 2 formandos de Moçambique 

entre os dias 21 de novembro e 2 de Dezembro de 2011); 

o Estágio de Comando e Direção (para 2 oficiais de Moçambique entre os dias 5 e 

16 de dezembro de 2011); 

o Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia da CPLP – 

“Policiamento de Proximidade e Apoio à Vitima” (3 a 14 de setembro de 2013); 

o Curso de Policiamento de Proximidade e Modelos de Atuação (9 a 13 de 

dezembro de 2013). 

Desde 1996, o ISCPSI tem acolhido e prestado o apoio logístico aos quadros 

dirigentes das Polícias de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e 

Príncipe a fim de frequentarem o “Estágio para Oficiais com Funções de Direção e 

Chefia”. 

O “Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia” consiste num conjunto 

de palestras e visitas de estudo durante o período de 2 semanas, para cerca de 20 

participantes, numa edição anual e dirigido fundamentalmente aos países de expressão 

portuguesa tendente a revelar o sistema de segurança interna português e a PSP em 

particular. Desde 2010 estes estágios são temáticos, sendo que em 2010 foi abordada a 

temática da “Cooperação Internacional e a Formação Policial”. Em 2011 foi abordada a 

temática “A Gestão de Grandes Eventos de Segurança no Início do Século XXI”. Em 

2012 não se realizou por falta de verbas do IPAD. Em 2013 foi abordada a temática do 

“Policiamento de Proximidade e Apoio à Vitima”. Está igualmente prevista a realização 

deste estágio em setembro de 2014, subordinado à temática “Prevenção Rodoviária”. 

Importa referir que o ISCPSI procura abordar temáticas de interesse transversal a todos 

os PALOP realizando para tal, inquéritos prévios para averiguar quais são os temas de 

interesse que gostariam de ver abordados.  
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Capítulo III - Inquérito a ex-alunos dos PALOP do ISCPSI 

 

O universo deste inquérito é constituído por diversos indivíduos, nesta caso 

alguns ex-alunos do ISCPSI pertencentes aos PALOP que terminaram com sucesso o 

CFOP. A amostra deste estudo é constituída por 38 indivíduos, dos quais a sua idade e 

identidade não são relevantes para o estudo em questão. O que se pretende com este 

inquérito é averiguar a eficácia da formação de oficiais de polícia dos PALOP no 

ISCPSI e verificar o contributo desta formação na realização das suas funções enquanto 

oficiais de polícia nos seus países de origem. Uma vez que a amostra deste estudo se 

concentra nos PALOP, tornou-se necessário realizar um inquérito online e deste modo a 

técnica de recolha de dados foi feita através da observação não participante. 

O inquérito foi sujeito a um pré-teste de modo a verificar se as questões 

colocadas eram compreensíveis para os inquiridos. Na fase do pré-teste, o inquérito foi 

testado junto de alguns ex-alunos dos PALOP que frequentavam o Estágio para Oficiais 

com Funções de Direção e Chefia da CPLP – “Policiamento de Proximidade e Apoio à 

Vitima”. Uma vez que estes indivíduos fariam parte da amostra do inquérito, verificou-

se se as questões eram explícitas e fáceis de compreender. Deste processo não 

ocorreram alterações nem reedificações das questões colocadas, mas novas questões 

foram incluídas no inquérito, é o caso das questões que dizem respeito à utilização do 

site do ISCPSI.  

Este inquérito (ver Anexo O) é de tipo misto, onde são colocadas questões de 

resposta aberta e fechada. O recurso à resposta aberta possibilitou uma maior liberdade 

de resposta por parte do inquirido, através do ponto “Quais?”. A resposta fechada 

possibilitou a comparação entre respostas, a otimização do tempo e a facilitação de 

resposta a uma determinada questão por parte do inquirido. 

De modo a apurar a utilidade e a eficácia do CFOP, pretendeu-se verificar a 

adequação e o contributo da formação recebida no ISCPSI. Para averiguar se o ISCPSI 
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continua a ser uma preferência na formação policial para os ex-alunos dos PALOP, 

colocaram-se questões sobre a participação em ações de formação desenvolvidas no 

ISCPSI e o interesse pelo seu site na procura de documentação, legislação e 

informações sobre cursos e ações de formação a serem realizados. 

O inquérito foi enviado no dia 11 de dezembro de 2013 para os destinatários por 

diversas formas: Através da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI), que 

estabeleceu contacto com os Oficiais de Ligação em cada país, enviando o questionário; 

através do contacto da Direção Nacional da PSP com os Diretores Gerais/Comandantes 

Gerais das Polícias dos respetivos países, solicitando que o inquérito fosse respondido 

pelos oficias que tivessem sido formados no ISCPSI; através do contacto pessoal com 

alguns dos ex-alunos que ainda tinham o contacto (e-mail) atualizado na Direção de 

Ensino do ISCPSI. Foi solicitada a resposta ao inquérito até ao dia 17 de Janeiro de 

2014, com prazo alargado até 15 de março de 2014. Para além do envio do inquérito em 

formato digital, o mesmo foi também disponibilizado online através do link: 

https://qtrial2013.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_abikhl7sQ99ekAt&Preview=Survey

&_=1 

Desde 1988, ano de entrada do primeiro aluno PALOP no ISCPSI, foram admitidos 

ao CFOP 195 alunos divididos pelas seguintes nacionalidades: 

 1 de Timor Leste 

 83 de Angola 

 51 de Moçambique 

 35 de Cabo Verde 

 22 de São Tomé e Príncipe 

 3 da Guiné-Bissau 

Considerando a diferença entre o n.º de alunos admitidos ao curso (195) e o n.º de 

potenciais inquiridos (102), importa saber que os restantes 91 se encontram nas 

seguintes situações: 

17 alunos desistiram do curso: 

 3 Cabo-verdianos 

 9 Angolanos 
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 1 Guineense 

 1 Timorense 

 2 Moçambicanos 

 1 São-tomense 

 

35 alunos foram eliminados do curso: 

 18 Angolanos 

 12 Moçambicanos 

 2 Cabo-verdianos 

 3 São-tomenses 

39 ainda não terminaram o curso, encontrando-se ainda na qualidade de alunos: 

 13 Moçambicanos 

 10 São-tomenses 

 9 Angolanos 

 5 Cabo-verdianos 

 2 Guineenses 

Tendo em conta os dados anteriores, 104 alunos terminaram o curso (é de notar que 

na questão 9, o total de inquiridos formados é de 102. Esta discrepância deve-se ao facto 

de 2 dos ex-alunos PALOP terem já falecido, não podendo constar como potenciais 

inquiridos). Considerando o n.º total de potenciais inquiridos (102) e o n.º de respostas 

obtidas (38), a percentagem de respostas foi de 37,25%. 

De seguida, são apresentados os gráficos correspondentes a cada questão colocada 

no inquérito, com a devida análise estatística das respostas obtidas com base nos dados 

constantes na tabela em anexo (ver Anexo M). 
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Questão 1: Numa escala de 0 a 5, em que medida considera que a formação recebida no 

ISCPSI contribuiu para a sua carreira de oficial de polícia? 

 

Respostas possíveis (fechada) Respostas obtidas (38)
0 2 
1 0 
2 0 
3 0 
4 7 
5 27 
Não respondeu 2 
 

 

Nesta questão importava apurar o contributo da formação recebida no ISCPSI 

para a carreira de oficial de polícia, numa escala de 0 a 5. Uma vez que dos 38 

inquiridos, 27 deram a valorização máxima obtemos 71% de resposta muito positiva. 
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Questão 2: Considera que a formação recebida no ISCPSI foi adequada tendo em conta 

as necessidades da instituição que representa? 

 

 

Respostas possíveis (fechada) Respostas obtidas (38)
Perfeitamente Adequada 18 
Muito Adequada 11 
Adequada 5 
Pouco Adequada 0 
Desadequada 2 
Não Respondeu 2 
 

Aqui importa saber se a formação recebida no ISCPSI é adequada para a 

instituição da qual o inquirido pertence e verificou-se que para 47% dos inquiridos, a 

formação foi perfeitamente adequada. Tendo em conta os resultados obtidos, importaria 

aprofundar as razões pelas quais foram dadas as demais respostas e procurar saber de 

que forma a formação poderia ser mais adequada. 
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Questão 3: Para além do Curso de Formação de Oficiais de Polícia (CFOP), já 

frequentou 

mais alguma 

ação de 

formação no 

ISCPSI? 

 

 

Respostas obtidas Quantidade de respostas (38)
Sim 11 
Não 22 
Não respondeu 5 
 

Esta questão é fundamental para perceber a influência do ISCPSI na formação 

policial. Deste modo, pretendeu-se averiguar a participação dos inquiridos em ações de 

formação realizadas no ISCPSI. 29% dos inquiridos (11 respostas afirmativas) já 

frequentaram outras ações de formação. Aos inquiridos, também foi questionado a área 

da ação de formação da qual frequentou. As respostas foram as seguintes: 

a) Curso de Segurança Privada – 1 

b) Curso Intensivo de Contra-Terrorismo – 2 

c) Curso de Formação Pedagógica de Formadores – 3 

d) Estágio para Oficiais com Funções de Direção e Chefia da CPLP – 1 

e) Curso de Comando, Direção e Chefia – 3 

f) Curso de Primeiros Socorros – 1 

É de realçar que apenas os cursos constantes nas alíneas d) e e) são direcionados 

exclusivamente para elementos da CPLP, sendo que os restantes estão abertos a toda a 

comunidade portuguesa e estrangeira. 
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Questão 4: Com que frequência acede ao site do ISCPSI? 

 

 

 

Respostas possíveis (fechada) Respostas obtidas (38)
Diariamente 1 
Semanalmente 8 
Mensalmente 20 
Anualmente 5 
Nunca 2 
Não respondeu 2 
 

Esta questão pretende apurar se o site do ISCPSI é utilizado frequentemente para 

qualquer tipo de pesquisa. Mais de 76% dos inquiridos acedem ao site pelo menos uma 

vez por dia, o que mostra que o ISCPSI continua a ser uma referência para os ex-alunos 

dos PALOP. Podemos ainda ter em consideração que, em alguns países, há 

determinadas regiões que ainda não têm acesso à Internet de forma generalizada. 
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Questão 5: Com que propósito(s)? Selecione uma ou várias opções. 

 

Respostas possíveis (fechada) Respostas obtidas (46) 
Pesquisa de Cursos 12 
Inscrição em Colóquios, Seminários e Conferências 2 
Pesquisa de bibliografia, legislação ou publicações 21 
Outro 7 
Não respondeu 4 
 

Esta questão pretende apurar a razão pela qual os inquiridos consultam o site do 

ISCPSI. Apurou-se que, 72% dos inquiridos consultam o site para consultar a oferta 

formativa do ISCPSI ou para pesquisas bibliográficas ou semelhantes. É importante que 

o site mantenha atualizada a informação relativa à oferta formativa, podendo ainda 

aumentar a informação relativa à bibliografia disponível na Biblioteca, à legislação em 

vigor que diga respeito a assuntos policiais, podendo ainda disponibilizar “abstracts” 

das diversas publicações que vão sendo produzidas.  

Os “outros” motivos que levaram os inquiridos a consultar o site variam desde a 

curiosidade, a procura por se manter informado acerca das diversas atividades 

desenvolvidas pelo ISCPSI e a recolha de informações várias. 
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Questão 6: Prevê no futuro ingressar em alguma ação de formação no ISCPSI? 

 

 

 

Respostas possíveis (fechada) Respostas obtidas (38)
Sim 22 
Não 4 
Talvez 10 
Não respondeu 2 
 

 

Esta questão procura verificar se o ISCPSI continua a ser uma referência no que 

diz respeito à formação policial e se os inquiridos pretendem no futuro frequentar 

alguma ação de formação. Mais de metade dos inquiridos (58%) tencionam regressar ao 

ISCPSI para complementar a sua formação, pretendendo vir a frequentar ações de 

formação neste Instituto. Se incluirmos os que responderam “talvez”, essa percentagem 

sobe para 84%, o que mostra claramente que o ISCPSI continua a ser uma instituição de 

referência em termos de formação policial nos PALOP. 
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Questão 7: Em que ano terminou o Curso de Formação de Oficiais de Polícia (CFOP) 

no ISCPSI? 

 

Ano de conclusão N.º de respostas Ano de conclusão N.º de respostas
1993 0 2004 3 
1994 1 2005 2 
1995 0 2006 5 
1996 1 2007 1 
1997 2 2008 3 
1998 1 2009 0 
1999 1 2010 0 
2000 0 2011 2 
2001 6 2012 0 
2002 3 2013 2 
2003 3  

Não respondeu 
 
2 

 

Os primeiros alunos dos PALOP a terminar com sucesso o CFOP foram os 

alunos de Cabo Verde que iniciaram o curso em 1988, tendo concluído o mesmo em 

1993. Os primeiros alunos Angolanos foram formados em 2000, os Moçambicanos em 

2003 e os São-tomenses em 2004. O espectro das respostas foi bastante amplo, 

englobando a quase totalidade dos cursos. 
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Questão 8: Posto que desempenha atualmente 

 

Considerando a diversidade das respostas, não foi possível uma análise objetiva, 

uma vez que algumas respostas indicam a graduação que os inquiridos detêm e outras as 

funções que se encontram a desempenhar. De qualquer forma, foi possível apurar que 

todos eles se encontram a desempenhar funções de chefia superior, alguns deles 

inclusive ao nível das Direções Nacionais das Polícias dos respetivos países.  
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Questão 9: País de origem 

 

 

 

País N.º de respostas - N.º de inquiridos formados
Angola 15 de 45 
Cabo Verde 18 de 25 
Guiné-Bissau 0 de 0 
Moçambique 0 de 24 
São Tomé e Príncipe 5 de 8 
 

Apesar do número considerável de respostas, verificámos que não obtivemos 

qualquer resposta por parte dos ex-alunos de Moçambique. Este facto pode ter sido 

resultado de uma falha na transmissão da informação, pela dificuldade em fazer chegar 

aos destinatários o inquérito em formato digital ou por qualquer outra que à data da 

realização do relatório não foi possível apurar. 
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Capítulo IV – Conclusões e Recomendações 

 

No início do relatório de estágio foram formuladas três perguntas de 

investigação às quais se pretende dar resposta. 

A primeira pergunta é: De que forma o ISCPSI participa nas ações de 

cooperação técnico-policial? Tendo em conta os diversos Acordos de Cooperação 

Técnica em matéria policial assinados entre a República Portuguesa e os PALOP, cabe 

ao ISCPSI formar oficiais de polícia oriundos destes países através do CFOP e diversos 

cursos e ações de formação que possibilitam a formação policial igual aos alunos 

portugueses, o que é uma grande vantagem uma vez que não existe diferenciação. 

A segunda pergunta é: Quais as ações desenvolvidas pelo ISCPSI no âmbito da 

formação de oficiais de polícia dos PALOP? O ISCPSI desenvolve três tipos de ações: o 

CFOP, as ações de formação e os cursos de formação. 

Assim sendo é possível responder à pergunta que motiva a investigação: Qual o 

contributo do ISCPSI na formação de oficiais de polícia dos PALOP? O ISCPSI 

desenvolve cooperações com os PALOP fruto dos acordos técnicos em matéria policial. 

Deste modo, o CFOP garante a participação de alunos oriundos dos PALOP. Os cursos 

e ações de formação realizados no ISCPSI possibilitam uma formação inicial e ao longo 

da vida aos oficiais de polícia destes países. Uma vez que existem cursos e ações de 

formação destinados somente para os países membros da CPLP e neste caso os PALOP, 

mostra que é do interesse do ISCPSI fazer parte da formação policial além-fronteiras. 

Em termos de cooperação técnico-policial, a troca de boas práticas, experiencias e 

conhecimentos são muito favoráveis para a relação bilateral entre Portugal e os PALOP 

no domínio da segurança interna.  

Com este relatório demonstrou-se que a política de cooperação portuguesa é um 

instrumento prioritário da política externa portuguesa. 

  É com o XIII Governo Constitucional (1995-1999) que a política de cooperação 

portuguesa se assume como parte fundamental da política externa portuguesa e onde os 

países africanos de expressão portuguesa se tornam os atores da estratégia para a 

internacionalização da língua portuguesa. Desta política de cooperação, os PALOP 

tornaram-se a sua prioridade. Desta prioridade concedida aos PALOP destacam-se os 
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seguintes domínios de cooperação: a formação, a educação, a cultura e o património; a 

saúde; a atividade produtiva e as infra-estruturas; a sociedade e suas instituições, a ajuda 

financeira e por último, foco principal deste trabalho, a segurança. 

Em 1999 é aprovado o importante documento estratégico “ A cooperação 

portuguesa no limiar do século XXI”. Mais tarde, com o XVII Governo Constitucional 

(2005-2009) redefiniu-se a política de cooperação portuguesa com o documento 

estratégico “ Uma visão estratégica para a cooperação portuguesa”, que representa 

fortes traços de continuidade da estratégia de 1999. Os documentos concedem 

prioridade à relação com os PALOP, à promoção da língua portuguesa e à promoção da 

influência de Portugal nos debates internacionais. 

Uma vez que cada país tem estratégias e objetivos diferentes, adotaram-se, 

programas de ajuda e acordos, mantendo relações de cooperação bilaterais. Neste 

âmbito, foram elaborados os PIC e respetivos PAC, elaborados pelo IPAD e por cada 

país parceiro, tendo em consideração as diferentes prioridades e planos de 

desenvolvimento e estratégia de cada Estado. Estes executam as ações da Cooperação 

Técnico-Policial. 

De modo a promover a cooperação no domínio da Segurança Pública entre os 

países de africanos de expressão portuguesa, diversos acordos bilaterais foram assinados 

entre Portugal e cada PALOP de modo a estabelecer cooperações técnicas no domínio 

policial dizendo respeito, nomeadamente à formação de quadros policiais. 

Na sequência dos Acordos de Cooperação Técnica, alunos dos PALOP 

frequentam o Curso de Formação de Oficiais de Polícia, outros cursos e ações de 

formação no ISCPSI. 

O inquérito realizado a ex-alunos dos PALOP, demonstra que o ISCPSI continua 

a ser uma instituição de formação policial de referência e que através dos seus cursos e 

ações de formação, os já oficiais de polícia desempenham funções de chefia superior e 

recorrem frequentemente ao site do ISCPSI de modo a obterem informações diversas e 

se manterem atualizados.  

Em termos de limitações na realização deste relatório destacam-se a falta de 

literatura relacionada com este tema e a insuficiência da diversidade das fontes. 

Também se notaram algumas dificuldades na pesquisa bibliográfica, nomeadamente no 

que diz respeito ao acesso a documentos estratégicos tais como alguns acordos firmados 
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a nível ministerial (arquivo do MAI e DGAI), a nível da PSP (arquivo do Departamento 

de Formação da PSP) e ao nível do ISCPSI (arquivos da Direção de ensino e do 

gabinete do Diretor). 

Em termos futuros, é recomendável a existência de um arquivo que diga respeito 

aos acordos de cooperação celebrados entre o ISCPSI e os PALOP e de uma base de 

dados atualizada com os contactos de todos os ex-alunos PALOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Bibliografia 

 

Bull, H. (1997). The Anarchical Society: a Study of order in world politics, 

Basingstoke: Macmillan Press., p. 13. 

IPAD (2011). Uma leitura dos últimos quinze anos de cooperação para o 

desenvolvimento (1996 - 2010). Lisboa: IPAD. 

QUIVY, R. & CAMPEHOUD, L. V. (2008). Manual de investigação em ciências 

sociais (5a ed.). Lisboa: Gradiva. 

SANTOS, Victor Marques dos (2009). Teoria das Relações Internacionais - Cooperação 

e Conflito na Sociedade Internacional. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas. 

SARMENTO, M. (2008). Guia Prático sobre a Metodologia Científica para a 

Elaboração, Escrita e Apresentação de Teses de Doutoramento, Dissertações de 

Mestrado e Trabalhos de Investigação Aplicada. Lisboa: Universidade Lusíada Editora.  

 

Documentos Oficiais  

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. (2008). Protocolo de Cooperação entre 

os Países de Língua Portuguesa no Domínio da Segurança Pública. Lisboa: CPLP. 

Consultado a 9 de abril de 2014, disponível em http://www.cplp.org/id-391.aspx. 

Protocolo de cooperação entre a Academia de Ciências Policiais da República de 

Moçambique e o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna da 

República Portuguesa. Maputo: 2006.  

 

Legislação 

Constituição da República Portuguesa, publicada pela Lei Constitucional n°1/2005 de 

12 de agosto. Consultado a 7 de maio de 2014, disponível em 

https://dre.pt/util/pdfs/files/crp.pdf 



50 
 

Lei n.º 87-A/98, de 31 de Dezembro, que aprova as Grandes Opções do Plano Nacional 

para 1999. Consultado a 25 maio de 2014, disponível em 

http://www.dre.pt/pdf1s%5C1998%5C12%5C301A04%5C00180141.pdf  

Lei n°53/2007, de 31 de agosto, que aprova a orgânica da Polícia de Segurança Pública. 

Consultado a 14 de maio de 2014, disponível em   

http://www.psp.pt/Legislacao/Lei_53-2007.pdf  

Decreto-Lei n°423/87, de15 de outubro, que aprova a criação na Polícia de Segurança 

Pública a Escola Superior da Polícia (ESP). Consultado a 14 de maio de 2014, 

disponível em http://www.dre.pt/pdf1s%5C1982%5C10%5C23900%5C33923397.pdf 

Decreto nº 25/90, de 5 de julho, que aprova o Acordo de Cooperação Técnica no 

Domínio Policial entre a Republica Portuguesa e a Republica Democrática de São Tomé 

e Príncipe. Consultado a 8 de junho de 2014, disponível em 

http://www.dre.pt/pdf1s%5C1990%5C07%5C15300%5C28322833.pdf 

Decreto nº 35/90, de 9 de agosto, que aprova o Acordo de Cooperação Técnica no 

Domínio da Polícia entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde. 

Consultado a 5 de junho de 2014, disponível em  

http://www.dre.pt/pdf1s%5C1990%5C08%5C18300%5C32823283.pdf 

Decreto nº 25/97, de 31 de maio, que aprova o Acordo Especial de Cooperação entre a 

República de Angola e a República Portuguesa em Matéria de Segurança Interna. 

Consultado a 5 de junho de 2014, disponível em 

http://www.dre.pt/pdf1s%5C1997%5C05%5C125A00%5C26332634.pdf 

Decreto nº 26/97, de 3 de junho, que aprova o Acordo Especial no Domínio da 

Administração Interna entre a República Portuguesa e a República de Guiné-Bissau. 

Consultado a 8 de junho de 2014, disponível em  

http://www.dre.pt/pdf1s%5C1997%5C06%5C127A00%5C26772679.pdf 

Decreto nº 57/97, de 8 de outubro, que aprova o Acordo de Cooperação entre a 

República Portuguesa e a República de Moçambique em Matéria de Segurança Interna. 

Consultado a 8 de junho de 2014, disponível em 

http://www.dre.pt/pdf1s%5C1997%5C10%5C233A00%5C54315432.pdf 

Resolução do Conselho de Ministros n°43/99, de 18 de maio de 1999, que aprova o 

documento de orientação estratégica “A cooperação portuguesa no limiar do século 



51 
 

XXI”. Consultado a 26 abril de 2014, disponível em 

http://www.dre.pt/pdfgratis/1999/05/115B00.pdf 

Resolução do Conselho de Ministros n°196/2005, que aprova o documento de 

orientação estratégica “ Uma visão estratégica para a cooperação portuguesa”. 

Consultado a 22 abril de 2014, disponível em 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/12/244B00/71807201.PDF 

Decreto-Lei n°275/2009, de 2 de outubro, que aprova o Estatuto do Instituto Superior de 

Ciências Policiais e Segurança Interna. Consultado a 16 de maio de 2014, disponível em  

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/84F15CC8-5CE1-4D50-93CF-

C56752370C8F/4637/DL_275_2009.pdf 

Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do 

Ministério da Administração Interna. Consultado a 7 de maio de 2014, disponível em 

http://www.portugal.gov.pt/media/381580/lo_mai.pdf 

Decreto-Lei nº 54/2012, de 12 de março, que aprova a orgânica da Direção-Geral da 

Administração Interna. Consultado a 10 de maio de 2014, disponível em 

https://dre.pt/pdf1sdip/2012/03/05100/0108701090.pdf 

 

Recursos Eletrónicos  

 Academia Europeia de Polícia (CEPOL) 

https://www.cepol.europa.eu/index.php?id=home0 

 Associação Europeia de Colégios de Polícia (AEPC) 

http://www.aepc.net/ 

 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

http://www.cplp.org/ 

 Direção-Geral da Administração Interna 

http://www.dgai.mai.gov.pt/ 

 Ministério da Administração Interna 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-administracao-

interna.aspx 

 Ministério dos Negócios Estrangeiros 



52 
 

http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/nomeacoes/ministerio-dos-negocios-

estrangeiros.aspx 

 Polícia de Segurança Pública 

http://www.psp.pt/Pages/defaultPSP.aspx 

 

Anexos 
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ANEXO B – Estatuto do Instituto de Ciências Policiais e Segurança 
Interna 

Decreto-Lei n°275/2009 
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ANEXO D – Plano de Estágio 
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ANEXO E – Programa do Curso da CEPOL  

“Human Rights and Police Ethics” 

 

 

COURSE  PROGRAMME    

Lisbon, June 2013 

CEPOL COURSE 62/2013 

Human Rights and Police Ethics 

From 24th to 28th of June 2013 

ISCPSI, Lisbon, Portugal 

                     

 

 

 

 

June 24  June 25  June 26 June 27  June 28
     Human Rights and     Human Rights and  Human Rights and 

09:00    Police Ethics in  Group Work  Police Ethics in  Police Ethics in 
  Participants  Portugal  (Hugo Cruz)  the Netherlands  Germany 
     (Manuel Silva)  (Robert Sumi)  (Anita Wieman)  (Konze Andre) 

10:30 arrivals  Coffee‐break  Coffee‐break  Coffee‐break  Coffee‐break 
     Human Rights and  CEPOL CC on   Human Rights and  Course evaluation 

11:00    Police Ethics in  Police Ethics and  Police Ethics in  Certificates 
     Slovenia  Integrity  Italy  Closing 
     (Robert Sumi)  (Greet Elsinga)  (Silvia Scapa)    

12:30 Lunch  Lunch  Lunch  Lunch  Lunch 
     Integrity, Ethics          

14:00 Welcome and   and Human Rights     Group work    
  Logistics        (Hugo Cruz)  Participants 
  (Cruz)  (Group Work)     (Robert Sumi)    

15:30 Coffee‐break  Coffee‐break  Coffee‐break  Coffee‐break  departures 
  Introduction  Analysis of      Management of    

16:00 About CEPOL  Strategical     Diversity    
  Expectations  documents          
  (Cruz)  (Constança)     (Anita Wieman)    

19:00 Welcome Dinner  Dinner  Dinner  Farewell Dinner    
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ANEXO F - Programa da Conferência Internacional da AEPC  

“New Strategies on Police Training – Technological Approach” 

23 de janeiro de 2014 

 

09:30 - Abertura Oficial (Listagem protocolar) 

09:40 - Intervenção do Exm.º Sr. Diretor Nacional da PSP e da Exm.ª Sr.ª Presidente da AEPC 

• Luís Farinha (Diretor Nacional) 
• Hélène Martini (Presidente da AEPC) 

10:00 - Foto de Família  

10:15 – Inicio dos trabalhos  

• Hugo Cruz (Portugal) 

10:30 - Oração de Abertura 

• Sérgio Felgueiras (Portugal) 
• Peter Glanninger (Áustria) 

11:15 - Coffee-break 

11:35 - Primeiro Painel: Use of E-Learning environment on Police Training 

• Firmo Ferreira (Portugal) 
• Peter Glanninger (Áustria) 
• Moderador: Rui Moura (Portugal) 

13:00 - Almoço 

14:30 - Segundo Painel: Virtual Networking (strategical approach) 

• José Lagarto (Portugal) 
• Ivone Gaspar (Portugal) e Isolina Oliveira (Portugal) 
• Liisa Laid (Estónia) 
• Moderador: Firmo Ferreira (Portugal)  

 

16:00 - Coffee-break 

16:30 - Terceiro Painel: Use of Technologies in Police Training (National Showcases) 

• Pedro Sousa (Portugal) 
• Jean-Marc Jaffré (França) 
• Inger Marie Sunde (Noruega) 
• Moderador: Sérgio Felgueiras (Portugal) 

18:15 – Encerramento 

• Hélène Martini (AEPC) 
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ANEXO G - Programa do Curso da CEPOL  

“Fundamental Rights and Police Ethics – Step 1” 

 

 

COURSE /SEMINAR  PROGRAMME    

 

CEPOL 68/2014 

FUNDAMENTAL RIGHTS AND POLICE ETHICS – STEP 1 

31‐03‐2014/04‐04‐2014 

Lisbon, Portugal 

 

  

 

 

March 31 April 1 April 2 April 3 April 4
Fundamental Rights  Fundamental Rights  Fundamental Rights 

09:00 and Police Ethics in FRA Presentation and Police Ethics in and Police Ethics in
Participants Portugal the Netherlands France

Magina da Silva Ayden Anita Wieman Simon Pierre
10:30 arrivals Coffee‐break Coffee‐break Coffee‐break Coffee‐break

Fundamental Rights  Course evaluation
11:00 and Police Ethics in Group Work Group Work Certificates

Slovenia Closing
Robert Sumi

12:30 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
Analysis of  Fundamental Rights 

14:00 Welcome and  Strategical Discussions and Police Ethics in
Logistics documents Austria Participants

Gerhard Haberler
15:30 Coffee‐break Coffee‐break Coffee‐break Coffee‐break departures

Introduction Management of
16:00 About CEPOL Group Work Discussions Diversity

Expectations
Personal presentation Gerhard Haberler

19:00 Welcome Dinner Dinner Dinner Farewell Dinner
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ANEXO H – A Cooperação Portuguesa no Limiar do século XXI 

Resolução do Conselho de Ministros n°43/99 
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ANEXO I – Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
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ANEXO J – Discurso de Tomada de Posse de Diogo Freitas de Amaral 
como Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 

 

 

 

 

 



98 
 

ANEXO K – Uma Visão Estratégica para Cooperação Portuguesa 

Resolução do Conselho de Ministros n°196/2005 
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ANEXO L – Protocolo de Cooperação entre os Países de Língua Portuguesa 
no Domínio da Segurança Pública 

Lisboa, 9 de abril de 2008 
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ANEXO M – Lista geral de alunos portugueses e PALOPs 
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ANEXO N – Protocolo de Cooperação entre a ACIPOL e o ISCPSI 
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ANEXO O - Inquérito realizado a ex-alunos dos PALOP do ISCPSI 

 

 

 
1. Numa escala de 0 a 5, em que medida considera que a formação que recebeu no 

ISCPSI contribuiu para a sua carreira de Oficial de Polícia. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

 
2. Considera que a formação recebida no ISCPSI foi adequada tendo em conta as 

necessidades da instituição que representa? 
Perfeitamente adequada 
Muito adequada 
Adequada 
Pouco adequada 
Desadequada 

 
 

3. Para além do curso de formação de Oficiais de Polícia, já frequentou mais 
alguma ação de formação no ISCPSI?  
 
Quantas? 
�
Indique em que áreas 
 

4. Com que frequência acede ao site do ISCPSI? 
Diariamente 
Semanalmente 
Mensalmente 
Anualmente 
Nunca  

 
Com que propósito(s)? Selecione uma ou várias opções. 

Pesquisa de cursos 
Inscrição em colóquios, seminários, conferências 
Pesquisa de bibliografia, legislação ou publicações  
Outro.  

 
Quais?  
 



144 
 

 
 

5. Prevê no futuro ingressar em alguma ação de formação no ISCPSI? 
Sim 
Não 
Talvez 

 
6. Em que ano terminou o Curso de Formação de Oficiais de Polícia no ISCPSI? 

 
7. Posto que desempenha atualmente 

 
8. País de origem: 

Angola 
Cabo Verde 
Guiné-Bissau 
Moçambique 
São Tomé e Príncipe 

 
 
Nome (facultativo):  

 


