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Designação do projeto | Programa de Formação e Treino_ Fase II 

Código do projeto | PT/2017/FSI/143 

 

Objetivos principais| 

- Consolidar as parcerias internacionais na área da segurança; 

- Aumentar as capacidades de coordenação, cooperação de 

prevenção e de intervenção policial; 

- Reforçar os conhecimentos e as competências técnicas do efetivo 

policial afeto às valências operacionais. 

 

Data de aprovação | 24-05-2017 

Data de início | 01-03-2017    Data de conclusão | 31-12-2019 

Custo total investimento | € 720 433,85 

Apoio financeiro da União Europeia | € 442 332,00 

Apoio financeiro público nacional | € 249 198,35 

 

Principais atividades a realizar| 

- Ações de Formação e Especialização Internacionais (AFEI) – as 

atividades inseridas nesta componente visam o cumprimento de 



Cofinanciado por: 
 
 
 
 
 
 
 

 

objetivos nacionais em várias organizações internacionais, 

salientando-se a CPLP e a EGF. 

Com o enquadramento CPLP, pretende-se levar a efeito várias ações 

de formação, de especialização e de criação de redes e troca de 

experiências, nas áreas de trânsito, ambiente, proteção de vítimas 

específicas, intervenção policial e gestão organizacional. 

Com o enquadramento EGF, pretende-se levar a efeito uma série de 

seminários, conferências e reuniões de peritos, inseridos na 

Presidência portuguesa desta organização, com o enfoque na partilha 

de conhecimento e na gestão de várias iniciativas nesta área, 

particularmente nas missões europeias em África, mais 

concretamente na região do Sahel e do Norte de África. 

Pretende-se ainda o desenvolvimento de várias ações de formação 

certificadas em Mentoring e HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS 

TRAINING (HEAT) valorizando-se a certificação C3MC (Civilian Crisis 

Management Course) atribuída pela ENTRi (Europe’s New Training 

Initiative for Civilian Crisis Management), bem como o 

desenvolvimento, com base no referencial de competências a definir 

e validar junto da FRONTEX, nas áreas de vigilância e controlo de 

fronteiras e Código de Fronteiras Schengen. 

Também está incluído a concretização do pacote formativo a 

ministrar ao efetivo que presta serviço nos CCPA (Centro de 
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Cooperação Policial e Aduaneira), conforme o referencial de 

formação aprovado. 

Ações de Formação e Especialização Nacionais (AFEN) – as atividades 

inseridas nesta componente têm como grupo alvo os militares da 

GNR, visando a sua especialização em áreas fulcrais tais como a 

criminalidade tributárias, as ciências forenses, a 

cibersegurança/cibercriminalidade e a investigação criminal. 

 

Resultados a alcançar | 

Indicadores de Realização Física e de Resultado 

Iniciativas de cooperação e intercâmbio entre Estados-

Membros da EU) - 1 

Ações de formação – 26 

Reuniões de peritos- 5 

Equipamentos adquiridos – 2 

Reuniões, seminários, workshops e outros – 7 

 

Indicadores Comuns e Específicos do Fundo 

Pessoal formado no âmbito do: intercâmbio de informações- 

41; 
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Pessoal formado no âmbito da: cooperação policial - 693; 

Pessoal formado em temas relacionados com: Criminalidade 

organizada – 40 

Duração da formação realizada sobre intercâmbio de 

informações – 440 

Duração da formação realizada sobre a cooperação policial – 

6219 

Duração da formação realizada sobre cibercriminalidade- 456 

Duração da formação realizada sobre criminalidade 

organizada- 3200 

Projetos no domínio da prevenção da criminalidade- 1 

Pessoal formado em temas relacionados com: 

Cibercriminalidade- 24 

Valor financeiro dos projetos no domínio da prevenção da 

criminalidade- € 589 776,00 

 


