MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Fundos Comunitários - QFP 2014-2020
Projetos da SG MNE cofinanciados pelo Fundo para a Segurança Interna FSI
O Fundo para a Segurança Interna tem por objetivo contribuir para assegurar um elevado nível de segurança na União Europeia,
nomeadamente, para os seguintes objetivos específicos:
a) Prevenir a criminalidade, lutar contra a criminalidade transnacional grave e organizada, incluindo o terrorismo, e reforçar a
coordenação e a cooperação entre as autoridades nacionais e responsáveis dos Estados Membros, incluindo a Europol e outros
organismos competentes da União, e com os países terceiros e as organizações internacionais relevantes;
b) Reforçar a capacidade dos Estados-Membros e da União na gestão eficaz dos riscos relacionados com a segurança e proteção das
pessoas e infraestruturas face a fenómenos como o terrorismo e outros incidentes relacionados com a segurança.
Neste âmbito, a Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SG MNE) viu aprovadas a execução dos seguintes dois projetos de
investimento:
1. Projeto no âmbito do Objetivo Específico OE3 - Apoio Operacional - OE3.ON1 Apoio operacional VISTOS
Projeto: PT/2016/FSI/055 - Apoio operacional aos sistemas informáticos da Rede de Pedidos de Visto do MNE
Pretende-se assegurar a manutenção dos sistemas aplicacionais que suportam a rede consular de pedidos de visto e a recolha de dados
biométricos e a manutenção dos equipamentos associados à sua captação
2. Projeto no âmbito do Objetivo Específico OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON1 Capacidade nacional
Projeto: PT/2016/FSI/120 - Renovação do equipamento operacional da infraestrutura da Rede de Pedido de Vistos do MNE,
configurando a capacitação da rede consular e sua operacionalidade face a futuras exigências do Código de Vistos e à evolução
funcional do sistema para eventuais novas ferramentas que venham, neste âmbito, a ser impostas pela U.E.
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PT/2016/FSI/055 – “Apoio operacional aos
sistemas informáticos da Rede de Pedidos
de Visto do MNE”

01 jan 2014

31 dez 2018

1.036.418,21 €

2.085.830,20 €

1.036.418,21 €

PT/2016/FSI/120 – “Renovação do
equipamento operacional da infraestrutura
da Rede de Pedido de Vistos do MNE”

01 jan 2017

31 dez 2017

152.212,50 €

88.790,63 €

114.159,38 €

1.188.630,71 €

2.174.620,83

1.150.577,59 €
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