Projeto n.º

PT/2018/FSI/370

Designação do projeto

Expansão Modular da PIIC – PIIC-MX

Apoio no âmbito do Sistema de
Incentivos

Divulgação e Intercâmbio de Informação

Objetivo principal
Entidade beneficiária

Data de início
Data de conclusão
Custo total elegível
Apoio financeiro da União Europeia
Apoio financeiro público nacional

OE5 – Prevenção e combate ao crime /
OE5.ON2 C – Intercâmbio de informações
Sistema de Segurança Interna e
Secretaria geral da Presidência do
Conselho de Minsitros
26/02/2018
30/12/2022
802.456,00 EUR
FSI - 601.842,00 EUR
Orçamento de Estado - 200.614,00 EUR

Síntese do Projeto
O projeto pretende consolidar e agilizar o intercâmbio de informações entre os órgãos
de polícia criminal, pelo desenvolvimento da interoperabilidade entre bases de dados
através da PIIC, desenvolvendo o Sistema de Informação e as Tecnologias de Informação
e Comunicação associadas. Este desenvolvimento permite também às forças de
segurança nacionais cumprirem com as suas obrigações a nível internacional,
nomeadamente com a EUROPOL e INTERPOL, em todo o âmbito da informação criminal.

Descrição e Objetivos do Projeto
Tendo em consideração o OE5 – “Prevenção e Combate ao Crime” e o ON2 –
“Intercâmbio de Informações”, este projeto pretende a expansão das funcionalidades e
das ferramentas da Plataforma para o Intercâmbio da Informação Criminal (PIIC), com
o objetivo de obter:
a) Uma melhoria da coordenação e da cooperação policial nacional e internacional;
b) Uma redução dos tempos de pesquisa e de resposta;
c) Um aumento dos níveis de eficiência e de rigor da informação;
d) O alargamento do âmbito de utilização e acesso a outras fontes de informação;
e) A habilitação e especialização dos principais intervenientes da PIIC (Técnicos,
Administradores, Analistas, Auditores, Utilizadores Finais, Formadores, etc.);

f) A interoperabilidade com outras plataformas (SIS II, EUROSUR, EURODAC, etc.) e
bases de dados complementares e a avaliação do valor adicional conferido pela
utilização da Plataforma.

Execução do Projeto (setembro de 2020)

Execução

2018

2019

2020

Por executar

Até setembro de 2020 forma transferidos por parte da entidade financiadora 354 287,26 €,
correspondentes ao Pedido de adiantamento no valor de 300 921, 00 € e aos Pedidos de
Pagamento que totalizam 55 366, 26 €.

