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Designação do projeto | Centro OSINT da Guarda 

Código do projeto | PT/2016/FSI/109 

 

Objetivo principal| 

- Aumentar a capacidade de recolha e análise de informações, para 

melhorar a eficácia da prevenção e combate aos fenómenos 

criminais, terrorismo e criminalidade transfronteiriça; 

- Assegurar a permanente monitorização, acompanhamento, análise 

e disseminação de informações públicas, policiais e criminais, em 

apoio das atividades e operações correntes, auxiliando no processo 

de tomada de decisão; 

- Proceder à pesquisa, recolha e tratamento de informações de 

fontes abertas; 

- Possibilitar o desenvolvimento de um policiamento orientado pelas 

informações. 

 

Data de aprovação | 16-02-2017 

Data de início | 01-11-2016    Data de conclusão | 31-07-2018 

Custo total investimento | € 567 388,25 

Apoio financeiro da União Europeia | FSI – € 240 276,41 
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Apoio financeiro público nacional | € 327.117,84 

 

 Principais atividades a realizar| 

Aquisição e instalação de equipamentos técnicos e de apoio 

Aquisição de software informático  

 

Resultados a alcançar | 

Indicadores de Realização Física e de Resultado 

Sistemas ou ferramentas tecnológicas implementadas - 1 

Valor financeiro dos projetos no domínio dos Riscos e Crises - 

€ 320.368,55 

Salas de Situação criadas- 1 

Atividades de manutenção nas Salas de Situação. – 1 

Indicadores Comuns e Específicos do Fundo 

Número de ferramentas postas à disposição ou melhoradas 

com a ajuda do Fundo para facilitar a proteção de 

infraestruturas críticas por parte dos Estados-Membros em 

todos os sectores da economia – 1; 
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Número de projetos relacionados com a avaliação e a gestão 

de riscos no domínio da segurança interna apoiados pelo 

Fundo- 1. 

 

Comprovativos de execução | 

Criação de uma sala de situação com instalação de uma ferramenta 

OSINT  
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INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
CONTRATADA 

TOTAL 
EXECUTADO 

Sistemas ou ferramentas tecnológicas 
implementadas NÚMERO  1 1 

Valor financeiro do projeto no domínio dos 
Riscos e Crises 

EUROS 320.390,00€ 461.291,26€ 

Salas de Situação criadas NÚMERO 1 1 

Atividades de manutenção nas Salas de 
Situação 

NÚMERO 1 1 

INDICADORES COMUNS E ESPECÍFICOS 
PROGRAMADOS 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QUANTIDADE 
CONTRATADA 

TOTAL 
EXECUTADO 

Número de ferramentas postas à disposição 
ou melhoradas com a ajuda do Fundo para 
facilitar a proteção de infraestruturas críticas 
por parte dos Estados-Membros em todos os 
sectores da economia 

NÚMERO 1 1 

Número de projetos relacionados com a 
avaliação e a gestão de riscos no domínio da 
segurança interna apoiados pelo Fundo 

NÚMERO 1 1 

 

Lisboa, 12 de março de 2019 


