MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria Geral
Fundos Comunitários - QFP 2014-2020 Projetos da SG MNE cofinanciados pelo Fundo para a Segurança Interna FSI
O Fundo para a Segurança Interna tem por objetivo contribuir para assegurar um elevado nível de segurança na União Europeia, nomeadamente, para os
seguintes objetivos específicos:
a) Prevenir a criminalidade, lutar contra a criminalidade transnacional grave e organizada, incluindo o terrorismo, e reforçar a coordenação e a cooperação
entre as autoridades nacionais e responsáveis dos Estados Membros, incluindo a Europol e outros organismos competentes da União, e com os países
terceiros e as organizações internacionais relevantes;
b) Reforçar a capacidade dos Estados-Membros e da União na gestão eficaz dos riscos relacionados com a segurança e proteção das pessoas e
infraestruturas face a fenómenos como o terrorismo e outros incidentes relacionados com a segurança.
Neste âmbito, a Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros (SG MNE), com o objetivo de prevenir a imigração irregular, de reduzir os riscos de
segurança e de facilitar as deslocações legitimas, viu aprovadas a execução dos seguintes projetos de investimento:
PT/2020/FSI/682 – Redimensionamento do Centro Comum de Vistos da Praia – Obras de adaptação do novo imóvel
PT/2020/FSI/681 – Substituição e Modernização do equipamento informático da Rede de Pedidos de Visto do MNE
PT/2020/FSI/674 – Capacitação dos RH dos postos consulares em matéria de Vistos
PT/2020/FSI/549 - Modernização da infraestrutura da Rede de Pedido de Vistos do MNE
PT/2019/FSI/465 - Redimensionamento da atividade do Centro Comum de Vistos da Praia
PT/2019/FSI/440 - Criação do Centro Comum de Vistos em São Tomé
PT/2018/FSI/422 - Apoio operacional aos sistemas informáticos da Rede de Pedido de Vistos MNE
PT/2018/FSI/369 - Capacitação dos recursos humanos dos postos consulares
PT/2016/FSI/120 - Renovação do equipamento operacional da infraestrutura da Rede de Pedido de Vistos do MNE
PT/2016/FSI/055 - Apoio operacional aos sistemas informáticos da Rede de Pedidos de Visto MNE

