MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral

PT/2020/FSI/682 - Redimensionamento do Centro Comum de Vistos da Praia – Obras de adaptação do novo imóvel
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON3 Estabelecimento de mecanismos de cooperação consular entre pelo menos dois EstadosMembros, resultando em economias de escala no que respeita à apresentação de pedidos e à emissão de vistos nos consulados, em conformidade com os
princípios de cooperação enunciados no Código de Vistos, incluindo os centros comuns para apresentação de pedidos de visto
Visa a realização de obras de adaptação do imóvel selecionado para instalação do Centro Comum de Vistos (CCV) da Praia, em Cabo Verde, assentes num
projeto de arquitetura que observe os requisitos técnicos e normativos Schengen, incluindo os constantes no manual das melhores práticas em matéria de
Vistos, assim como as recomendações do Gabinete Nacional de Segurança.
O presente projeto complementa e potencia os resultados que se espera alcançar com a execução do projeto PT/2019/FSI/465.
Execução Prevista Projeto: 01/04/2019 a 31/12/2022
Investimento Total: 971.396,40€
Investimento Elegível: 697.284,00€
Comparticipação Comunitária (75%): 522.963,00€
Comparticipação Nacional: 448.433,40€
Fase Projeto: Em execução

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2020/FSI/681 – Substituição e Modernização do equipamento informático da Rede de Pedidos de Visto do MNE
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON1 Capacidade nacional
Visa reequipar os postos consulares emissores de vistos, substituindo e modernizando os equipamentos informáticos existentes nos postos consulares,
designadamente PC’s e seus periféricos e equipamentos de recolha de dados biométricos.
Execução Prevista Projeto: 01/05/2019 a 28/02/2022
Investimento Total: 798.961,36€
Investimento Elegível: 323.081,89€
Comparticipação Comunitária (75%): 242.311,42€
Comparticipação Nacional: 556.649,94€
Fase Projeto: Concluído
Resultados Obtidos: O projeto contribuiu para continuar a garantir a qualidade e segurança dos procedimentos de pedido e emissão de visto, incluindo os
relacionados com o tratamento e a recolha de dados biométricos, reforçando a qualidade e segurança de todo o sistema, beneficiando por um lado as
autoridades responsáveis pela emissão de visto e controlo de fronteiras, quer ao nível da verificação da identidade do titular do visto e da autenticidade do
visto, quer do cumprimento dos requisitos de entrada em território Schengen, mas também os requerentes de pedido de visto com procedimentos mais
rápidos, fáceis e transparentes.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2020/FSI/674 – Capacitação dos recursos humanos dos postos consulares em matéria de vistos
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON2 Acervo da União
Visa promover e reforçar a capacitação dos recursos humanos dos postos consulares no domínio dos vistos, em particular no que respeita a aplicação do
Código VIS, dando continuidade ao projeto PT/2018/FSI/369, com resultados muito positivos no trabalho desenvolvido pela rede consular portuguesa no
domínio dos vistos.
Execução Prevista Projeto: 02/09/2019 a 30/12/2022
Investimento Total: 69.259,06€
Investimento Elegível: 69.259,06€
Comparticipação Comunitária (75%): 51.944,30€
Comparticipação Nacional: 17.314,77€
Fase Projeto: Em execução

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2020/FSI/549 - Modernização da infraestrutura da Rede de Pedido de Vistos do MNE
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON1 Capacidade nacional
Visa modernizar o sistema informático e a infraestrutura da Rede de Pedido de Vistos - RPV, por forma a capacitá-la a níveis de disponibilidade, performance
e segurança e a permitir que, na sua base, seja adaptável a futuras evoluções funcionais do sistema, designadamente, a interação, a partir de 2020, do VIS
com o sistema Entry Exit System (EES) e com o European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) e eventuais diretrizes obrigatórias ao nível da
União Europeia e requisitos impostos pela lei nacional.
Execução Prevista Projeto: 01/01/2020 a 31/12/2022
Investimento Total: 1.662.645,40€
Investimento Elegível: 1.417.506,40€
Comparticipação Comunitária (75%): 1.063.129,80€
Comparticipação Nacional: 599.515,60€
Fase Projeto: Em execução

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral

PT/2019/FSI/465 - Redimensionamento da atividade do Centro Comum de Vistos da Praia
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON3 Estabelecimento de mecanismos de cooperação consular entre pelo menos dois EstadosMembros, resultando em economias de escala no que respeita à apresentação de pedidos e à emissão de vistos nos consulados, em conformidade com os
princípios de cooperação enunciados no Código de Vistos, incluindo os centros comuns para apresentação de pedidos de visto
Visa promover o redimensionamento da atividade do Centro Comum de Vistos (CCV) da Praia, através da melhoria das suas condições de funcionamento, do
reforço do trabalho de cooperação consular com parceiros europeus, da realização de novas ações informativas junto das autoridades locais e stakeholders,
no domínio da circulação de pessoas, promovendo as deslocações legitimas e prevenindo a imigração ilegal, e da implementação de novas formas de
comunicação e de divulgação de informação que permitam abranger outras franjas da população.
O projeto foi objeto de reprogramação em dezembro de 2020, em virtude dos constrangimentos impostos pelo contexto da pandemia COVID 19.
Execução Prevista Projeto: 01/11/2018 a 31/12/2022
Investimento Total: 310.469,65€
Investimento Elegível: 310.469,65€
Comparticipação Comunitária (75%): 232.852,24€
Comparticipação Nacional: 77.617,41€
Fase Projeto: Em execução

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2019/FSI/440 - Criação do Centro Comum de Vistos em São Tomé
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.AE1 Estabelecimento de mecanismos de cooperação consular entre pelo menos dois Estados-Membros,
resultando em economias de escala no que respeita à apresentação de pedidos e à emissão de vistos nos consulados, em conformidade com os princípios de
cooperação enunciados no Código de Vistos, incluindo os centros comuns.
Visa a criação de um Centro Comum de Vistos (CCV) em S. Tomé, que desenvolverá a sua atividade em instalações próprias e adequadas, o que permitirá a
sua maior visibilidade, enquanto espaço comum e emissor de pedido de visto, e possibilitará estabelecer instrumentos de cooperação consular para a recolha
e tratamento de pedidos de visto e a emissão de vistos em São Tomé e Príncipe, em cooperação com outros Estados-Membros.
Execução Prevista Projeto: 01/11/2018 a 31/12/2022
Investimento Total: 1.387.727,32€
Investimento Elegível: 1.096.033,33€
Comparticipação Comunitária (75%): 822.025,00€
Comparticipação Nacional: 565.702,32€
Fase Projeto: Em execução

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2018/FSI/422 - Apoio operacional aos sistemas informáticos da Rede de Pedido de Vistos MNE
FSI - OE3 - Apoio Operacional - OE3.ON1 Apoio operacional VISTOS
Visa assegurar a manutenção dos sistemas que suportam a rede de pedidos de visto e a recolha de dados biométricos e dos equipamentos associados, bem
como a monitorização da qualidade do seu desempenho, tendo por objetivo assegurar o cumprimento dos requisitos resultantes da aplicação do Código de
Vistos e um padrão de resposta fiável, segura e constante.
Execução Prevista Projeto: 01/01/2019 a 31/12/2020
Investimento Total: 1.356.076,01€
Investimento Elegível: 676.972,69€
Comparticipação Comunitária (100%): 676.972,69€
Comparticipação Nacional: 679.103,32€
Fase Projeto: Concluído
Resultados Obtidos: Este projeto abrangeu a contratação de serviços de manutenção dos sistemas aplicacionais que suportam a rede consular de pedidos de
visto e a manutenção da rede de recolha de dados biométricos e equipamentos associados à sua captação, indispensável à operacionalidade da rede consular
e do sistema VIS-Visa Information System, no período de 01-01-2019 a 31-12-2020.
O Sistema Rede de Pedido de Vistos (RPV) do Ministério dos Negócios Estrangeiros é o único sistema que permite efetuar a gestão de pedidos, sua análise,
consulta e emissão de vistos solicitados junto da rede consular portuguesa com celeridade e segurança, estando adaptado aos requisitos impostos quer pela
lei nacional, quer pela legislação comunitária sobre a matéria.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2018/FSI/369 - Capacitação dos recursos humanos dos postos consulares
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON2 Acervo da União
Visa promover e reforçar a capacitação, no domínio da aplicação do Código VIS, dos recursos humanos dos postos consulares relevantes na procura e emissão
de pedidos de visto.
Execução Prevista Projeto: 01/01/2018 a 31/12/2020
Investimento Total: 115.000,00€
Investimento Elegível: 115.000,00€
Comparticipação Comunitária (75%): 86.250,00€
Comparticipação Nacional: 28.750,00€
Fase Projeto: Concluído
Resultados Obtidos: O projeto teve por objetivo promover e reforçar a capacitação no domínio da aplicação do Código VIS dos recursos humanos dos postos
consulares relevantes na procura e emissão de pedidos de visto, através da deslocação de técnicos superiores do mapa de pessoal do MNE especialistas na
área dos vistos, que no decurso da sua permanência no posto consular asseguram o apoio e acompanhamento na aplicação do Código de Vistos e sua interação
com a legislação nacional, a par da atualização dos conhecimentos e da adoção de boas práticas na análise de documentos de suporte aos pedidos de visto,
deteção de documentos de viagem e de identidade falsos e resolução de situações com que os funcionários dos postos consulares são confrontados no
decurso do seu trabalho diário.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2016/FSI/120 - Renovação do equipamento operacional da infraestrutura da Rede de Pedido de Vistos do MNE
FSI - OE1 - Apoio a uma política comum de vistos - OE1.ON1 Capacidade nacional
Visa a renovação do equipamento operacional da infraestrutura da Rede de Pedido de Vistos do MNE, configurando a capacitação da rede consular e sua
operacionalidade face a futuras exigências do Código de Vistos e à evolução funcional do sistema para eventuais ferramentas que venham, neste âmbito, a
ser impostas pela U.E. A atualização da infraestrutura é condição determinante para o aumento dos níveis de performance e para a evolução funcional do
sistema exigidos.
Execução Prevista Projeto: 01/01/2017 a 31/12/2017
Investimento Total: 202.950,00€
Investimento Elegível: 152.212,50€
Comparticipação Comunitária (75%): 114.159,38€
Comparticipação Nacional: 88.790,63€
Fase Projeto: Concluído
Resultados Obtidos: O projeto (capacitação tecnológica do Sistema RPV) contribuiu para continuar a garantir a segurança dos procedimentos de pedido e
emissão de vistos, dos controlos nas fronteiras externas e beneficiar, quer as autoridades responsáveis pela emissão dos vistos, quer os requerentes de visto,
permitindo-lhes um acesso a procedimentos mais rápidos, mais fáceis e mais transparentes.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
PT/2016/FSI/055 - Apoio operacional aos sistemas informáticos da Rede de Pedidos de Visto MNE
FSI - OE3 - Apoio Operacional - OE3.ON1 Apoio operacional VISTOS
Visa assegurar a manutenção dos sistemas aplicacionais que suportam a rede consular de pedidos de vistos e a recolha de dados biométricos e a manutenção
dos equipamentos associados à sua captação.
Execução Prevista Projeto: 01/01/2014 a 31/12/2018
Investimento Total: 3.122.248,41€
Investimento Elegível: 1.036.418,21€
Comparticipação Comunitária (100%): 1.036.418,21€
Comparticipação Nacional: 2.085.830,20€
Fase Projeto: Concluído
Resultados Obtidos: Este projeto abrangeu a contratação de serviços de manutenção dos sistemas aplicacionais que suportam a rede consular de pedidos de
visto e a manutenção da rede de recolha de dados biométricos e equipamentos associados à sua captação, indispensável à operacionalidade da rede consular
e do sistema VIS-Visa Information System, no período de 01-01-2014 a 31-12-2018.
O Sistema Rede de Pedido de Vistos (RPV) do Ministério dos Negócios Estrangeiros é o único sistema que permite efetuar a gestão de pedidos, sua análise,
consulta e emissão de vistos solicitados junto da rede consular portuguesa com celeridade e segurança, estando adaptado aos requisitos impostos quer pela
lei nacional, quer pela legislação comunitária sobre a matéria.

