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Designação do projeto | Programa de Aquisição e Implementação de meios 

Tecnológicos 

Código do projeto | PT/2016/FSI/088 

 

Objetivo principal| 

- Consolidar a qualidade da ação policial no âmbito da atividade de 

investigação criminal; 

- Aumentar a capacidade para desenvolver ações de prevenção, de 

deteção e de investigação de crimes económicos e financeiros, de 

tráfico de droga, de criminalidade organizada; 

- Rentabilizar a vertente da fiscalização no âmbito da circulação de 

mercadorias enquanto fonte de informação com relevância criminal; 

- Capacitar tecnicamente a Unidade de Ação Fiscal ao nível da 

integração, análise e cruzamento de informação. 

 

Data de aprovação | 29-12-2016 

Data de início | 01-10-2016    Data de conclusão | 31-12-2018 

Custo total investimento | € 484 213,85 

Apoio financeiro da União Europeia | FSI – € 295 252,50 

Apoio financeiro público nacional | € 188 961,35 
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 Principais atividades a realizar| 

Aquisição de equipamentos informáticos e de apoio à investigação 

criminal  

Aquisição de viaturas  

 

Resultados a alcançar | 

Indicadores de Realização Física e de Resultado 

Sistemas ou ferramentas tecnológicas implementadas - 2,00 

Número de operações e fiscalizações realizadas no âmbito 

fiscal e aduaneiro com recurso a sistemas ou ferramentas 

tecnológicas implementadas -  2,00 

Número de viaturas controladas através de sistemas ou 

ferramentas tecnológicas implementadas – 200.000,00 

Indicadores Comuns e Específicos do Fundo 

Valor financeiro dos projetos no domínio da prevenção da 

criminalidade - € 393.670,00; 

Projetos no domínio da prevenção do crime organizado - 1,00; 

Projetos no domínio da prevenção da criminalidade - 1,00; 
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Comprovativos de execução | Indicadores 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
CONTRATADA 

TOTAL 
EXECUTADO 

Sistemas ou ferramentas tecnológicas 
implementadas NÚMERO 2 5 

Número de operações e fiscalizações 
realizadas no âmbito fiscal e aduaneiro com 
recurso a sistemas ou ferramentas 
tecnológicas implementadas 

NÚMERO 2 0 

Número de viaturas controladas através de 
sistemas ou ferramentas tecnológicas 
implementadas 

NÚMERO 200.000 0 

INDICADORES COMUNS E ESPECÍFICOS 
PROGRAMADOS 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QUANTIDADE 
CONTRATADA 

TOTAL 
EXECUTADO 

Valor financeiro dos projetos no domínio da 
prevenção da criminalidade EUROS 381.444,27€ 379.606,15€ 

C3.1i - Projetos no domínio da prevenção do 
crime organizado NÚMERO 1 1 

Número de projetos no domínio da 
prevenção da criminalidade NÚMERO 1 1 

 

Lisboa, 18 de abril de 2019 


