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Designação do projeto | Aquisição e manutenção de equipamento 

operacional 

Código do projeto | PT/2017/FSI/137 

 

Objetivo principal| 

- Assegurar os custos de manutenção de embarcações através da 

revisão/manutenção mais aprofundada (w6) – que engloba 

substituição de componentes do motor de Lanchas de Vigilância e 

Interceção – LVI, para reforçar a capacidade de intervenção em meio 

marítimo; 

- Atualização/Substituição de equipamento operacional, através da 

aquisição de uma embarcação cabinada e de um Mobile Surveillance 

Vehicle (MSV); 

- Reforçar a capacidade de patrulhamento marítimo através do 

pagamento das despesas de combustível resultante do 

patrulhamento marítimo na área geográfica de Olhão. 

 

Data de aprovação | 22-03-2017 

Data de início | 01-01-2017    Data de conclusão | 30-11-2019 

Custo total investimento | € 1.851.150,00 
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Apoio financeiro da União Europeia | FSI – € 1.413.749,00 

Apoio financeiro público nacional | € 346.150,00 

 

Principais atividades a realizar| 

Atualização/reparação de meios operacionais 

Aquisição de uma embarcação cabinada e de um Mobile Surveillance 

Vehicle 

Reforço da capacidade de patrulhamento marítimo 

 

Resultados a alcançar | 

Indicadores de Realização Física e de Resultado 

Valor financeiro dos projetos no domínio do controlo das 

fronteiras - € 1.413.749,00; 

Recursos operacionais adquiridos, desenvolvidos ou 

melhorados para o controlo, vigilância e interceção 

(fronteiras)- 4 
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Indicadores Comuns e Específicos do Fundo 

Número de controlos nas fronteiras (inspeções e vigilância), 

infraestruturas e meios desenvolvidos ou melhorados com a 

ajuda do Fundo - 4; 

Frota (fronteiras terrestres, marítimas e aéreas) - 2; 

Equipamento – 2 

 

Comprovativos de execução | 

 Aquisição de serviços de reparação e manutenção de vários meios 

operacionais 

 Aquisição de 4 motores para embarcações da UCC ao abrigo do 

CP15/SRLF/UCC/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cofinanciado por: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Aquisição de 4 Hidrojatos para as embarcações da UCC ao abrigo do 

Proc. 157/DSUMC-MAI/2017 

 

 Aquisição de periféricos de navegação ao abrigo do 

CP17/SRLF/UCC/2018 

 

 

Comprovativos de execução | Indicadores 

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
CONTRATADA 

TOTAL 
EXECUTADO 

Recursos operacionais adquiridos, 
desenvolvidos ou melhorados para o 
controlo, vigilância e interceção (fronteiras) 

NÚMERO 11 20 

Valor financeiro do projeto no domínio do 
controlo/vigilância marítima 

EUROS 1 413 749,00€ 542 935,47€ 

INDICADORES COMUNS E ESPECÍFICOS 
PROGRAMADOS 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QUANTIDADE 
CONTRATADA 

TOTAL 
EXECUTADO 

Número de controlos nas fronteiras 
(inspeções e vigilância), infraestruturas e 
meios desenvolvidos ou melhorados com a 
ajuda do Fundo 

NÚMERO 11 20 

C2.b- Frota (fronteiras aéreas, terrestres e 
marítimas) 

NÚMERO 2 0 

Equipamento NÚMERO 2 0 

 

Lisboa, 13 de maio de 2019 

 


