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Designação do projeto | Programa de reforço do EUROSUR 

Código do projeto | PT/2016/FSI/087 

 

Objetivo principal| 

- Aumentar os níveis de segurança interna nacional e da EU; 

- Reduzir a probabilidade da utilização da fronteira nacional como 

plataforma de entrada/saída de imigrantes ilegais, ou qualquer outra 

atividade ilícita; 

- Reforçar a participação da GNR nas operações conjuntas Frontex; 

- Incrementar as capacidades operacionais, tecnológicas e de apoio 

operacional do SIVICC e do CNC-EUROSUR; 

- Reforçar o patrulhamento terrestre de vigilância marítima e 

controlo da costa, de forma a dissuadir as atividades criminosas; 

- Dotar os recursos humanos da GNR dos conhecimentos técnicos 

necessários para intervenções qualificadas no SIVICC e no EUROSUR. 

 

Data de aprovação | 13-01-2017 

Data de início | 01-06-2016    Data de conclusão | 01-05-2019 

Custo total investimento | € 3.217.369,10 
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Apoio financeiro da União Europeia | FSI – € 1.962.332,57 

Apoio financeiro público nacional | € 1.255.036,54 

 

Principais atividades a realizar| 

Prossecução da implementação do SIVICC 

Aquisição de equipamentos para missões de controlo de fronteira e 

cooperação 

Programa de modernização dos equipamentos operacionais 

 

Resultados a alcançar | 

Indicadores de Realização Física e de Resultado 

Valor financeiro dos projetos no domínio do controlo das 

fronteiras - € 2.616.443,42; 

Atividades de manutenção do equipamento operacional e dos 

sistemas de informação e comunicações, no domínio do 

controlo das fronteiras- 20 

Sistemas ou ferramentas tecnológicas implementadas - 1 

Viaturas - 10 

Estruturas administrativas e de sistemas – 53 
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Indicadores Comuns e Específicos do Fundo 

Infraestruturas - 9; 

Frota (fronteiras terrestres, marítimas e aéreas)- 10; 

Equipamento – 23 

Sistemas de informação e de comunicações – 1 

Número de infraestruturas nacionais de vigilância de fronteiras 

estabelecidas/melhoradas no âmbito do EUROSUR – 9 

Número de controlos nas fronteiras (inspeções e vigilância), 

infraestruturas e meios desenvolvidos ou melhorados com a 

ajuda do Fundo - 44 


