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1.

BA
ALANÇO DA ACTIV
VIDADE E OPÇÕE
ES ESTRA
ATÉGICASS

Balançço da execcução das Orientaçõ
ões Estrattégicas paara 2013
A políttica de segu
urança do XIIX Governo Constitucio
onal e a definição das ggrandes prio
oridades
que a consubstanciam têm sido expreessas atravvés da elab
boração anuual de orie
entações
estratéégicas em matéria de segurançaa interna. Esta
E
prática, para além
m de permitir uma
clara eenunciação dos objetiivos da açãão governaativa e de balizar a açção dos diferentes
organismos com competências e respponsabilidades para os
o executarr, proporciona um
maior (e melhor)) conhecimento da coomunidade quanto ao trabalho ddesenvolvid
do e aos
resultaados alcançados.
Nesse sentido, apresenta‐se
a
e aqui, de forma mu
uito sucinta
a, o balançço das orie
entações
estratéégicas em matéria
m
de segurança
s
innterna no ano
a de 2013
3. Com o inttuito de tornar mais
inteligíível o vasto
o leque de medidas
m
deesenvolvidas neste dom
mínio, e à ssemelhançaa do que
aconteeceu no an
no transato
o, optou‐se por sistem
matizar as medidas deesenvolvidaas em 9
grandees eixos de
e atuação: 1) Articula ção, Coord
denação e Cooperação
C
o entre as Forças
F
e
Serviço
os de Segurrança; 2) Ref
eforço da Prresença e da
a Visibilidad
de das Forçaas de Segurrança; 3)
Reforçço, Valoriza
ação e Reejuvenescim
mento das Forças e Serviços de Segura
ança; 4)
Requalificação e Moderniza
ação das Innfraestruturras e dos Equipamen
E
tos; 5) Ino
ovação e
onteiras e Inntegração de
d Imigranttes; 7) Refoorço da Coo
operação
Tecnollogia; 6) Geestão de Fro
Interna
acional; 8) Promoção da Seguraança Rodovviária; e 9) Consolidaçção do Sisttema de
Proteçção Civil.

1) Articulaçãão, Coorden
nação e Coo
operação en
ntre as Forçças e Serviçços de Segurança
Em maatéria de co
ooperação e coordenaçção entre as
a Forças e Serviços
S
dee Segurançaa (FSS), o
ano dee 2013 foi determinant
d
te para a im
mplementaçção e conso
olidação da Plataforma
a para o
Intercâ
âmbio da Informação
o Criminal (PIIC), um
ma ferrame
enta tecnol ógica essencial na
partilh
ha, eficaz e célere,
c
de in
nformaçõess entre os diversos órgã
ãos de políccia criminal (OPC).
Tendo sido adqu
uiridos em 2012 os eqquipamento
os e serviçços necessáários à garaantia de
interop
perabilidade dos siste
emas de innformação dos OPC (G
Guarda Na cional Republicana
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[GNR],, Polícia de Segurança Pública [PSSP], Polícia Judiciária [PJ],
[
Serviçoo de Estran
ngeiros e
Fronteeiras [SEF] e Autoridad
de Marítim
ma Nacional/Polícia Ma
arítima [AM
MN/PM]), o ano de
2013 fficou marcaado, desde logo,
l
pela aapresentaçãão pública da
d Plataform
ma pelo Seccretário‐
Geral d
do Sistema de Seguran
nça Internaa (SSI), num
ma cerimónia que cont ou com a presença
p
do Prim
meiro‐Ministro, dos Ministros
M
quue tutelam as pastas dos
d OPC ennvolvidos, dos
d seus
dirigen
ntes máximos e da com
municação ssocial.
Em Conselho Coo
ordenador dos
d OPC (CCCOPC) foram
m aprovados os docum
mentos que regem a
govern
nação da PIIC e que visaram
v
deffinir as norrmas e regras de gesttão da Plattaforma,
desde a fase de desenvolvim
d
mento até à fase de pós‐garantia
p
a, em todass as suas ve
ertentes,
mente, a uuma fase de
d formaçã
ão e entreega dos respetivos
dando‐se início, posteriorm
manuaais. Após preparação
o do ambbiente de produção e dos vvários teste
es que,
necesssariamente,, tiveram que ser emppreendidos,, foi efetua
ada a installação de um
ma nova
versão
o da PIIC, tendo entrado em produução no dia 18 de outu
ubro de 20113 e sido efe
etuada a
aceitaçção provisória da plataaforma no ddia 25 de ou
utubro de 20
013.
Neste contexto, foi
f elaborado o Relattório Final da
d Equipa de Implem
mentação daa PIIC1 e
foram constituíd
das, por de
espacho doo Secretárrio‐Geral do
o SSI, duaas estruturras para
panhamento
o e gestão transversal
t
da Plataforma:
acomp


O Gru
upo de Acom
mpanhameento (GA‐PIIIC) ‐ com a missão de assegurar todas
t
as orientações esstratégicas,, tendo em vista a gestão transveersal e evolução
da PIIC
C, nomeadaamente em relação a novas
n
funcio
onalidades, acesso a outras
Bases de Dados Complemeentares (BD
DC) e fontess de inform
mação dos OPC.
G
é con
nstituído poor um repre
esentante de
d cada um a das entid
dades
Este Grupo
envolvvidas, dando continuiddade à equip
pa de imple
ementação; e



A Equ
uipa de Ap
poio técnicco (EAT‐PIIIC) – com a função de garanttir o
funcio
onamento, segurança e administtração da versão em exploração da
PIIC. É coordenada por um assessor do Secretário
o‐Geral do SSI e comp
posta
por po
ontos de co
ontacto téccnicos de caada uma da
as entidadees utilizadoras e

1

O primeiro período de attividade da equip
pa visou, sobretu do, a preparação
o do concurso público de aquisiçãão de serviços de consultoria,
apoio à ggestão de projeto e auditoria no
n âmbito do ddesenvolvimento e implementação da Plataform
ma de Interopera
abilidade de
Informaçãão Criminal, nas suas vertentes té
écnica e jurídica. No segundo perríodo de atividade foram realizaddos, com o apoio da empresa
selecionad
da no concurso mencionado
m
no primeiro
p
períodoo de atividade, o levantamento de todos os requiisitos técnicos da
a plataforma
(funcionais e não funcionaais) e a elaboraçã
ão do caderno dee encargos e resp
petiva grelha de avaliação para a seleção da empresa que iria
fazer o desenvolvimento e implementaçã
ão da PIIC. Finalm
mente, e após a conclusão do processo
p
concurssal e da seleção da empresa
responsávvel pelo desenvvolvimento da PIIC,
P
num terceiiro período de atividade foram
m realizadas toddas as ações ne
ecessárias e
indispensáveis para a efetiiva implementaçã
ão e entrada em produção da refe
erida plataforma.
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das entidades gestoras das respe
etivas infrraestruturass, sistemaas e
comunicações.
No âm
mbito da PIIC, realça‐sse, ainda, aapós parece
er positivo da Comisssão Nacionaal de
Proteçção de Dad
dos (CNPD), a celebrração de protocolos
p
que visaraam o acesso a
determ
minado tipo
o de inform
mação por pparte dos OPC utilizado
ores, destaccando‐se, neste
n
particu
ular, o pro
otocolo cele
ebrado enttre o Secre
etário‐Geral do SSI e o Instituto
o de
Registo
os e Notariado (IRN), para aces so a basess de dados complemeentares (Registo
Autom
móvel, Regissto Comercial, Registo Predial, Ficcheiro Centtral de Pesssoas Coletivvas e
Base d
de Dados de Identificaação Civil), e o protoccolo firmado com a D
Direção‐Geraal de
Admin
nistração daa Justiça (D
DGAJ) que tornou posssível o acesso à basse de dado
os do
Registo
o Criminal e do Registo
o de Contum
mazes.
No que concernee ao combaate às tipoloogias crimin
nais que têm gerado m
mais alarme social,
cumprre referir, à semelhança do ano anterior, os
o trabalhoss desenvolvvidos pelos Grupos
Técniccos para a Prevenção
P
da
d Crimina lidade (GTP
PC) de Setú
úbal e de Am
madora/Sin
ntra, que
muito têm poten
nciado a açãão das FSS no combatte à crimina
alidade viollenta e grave, bem
como a outros feenómenos criminais r elevantes. Estes grupo
os constituuíram‐se como fora
a entre os rrepresentantes das
privileggiados paraa a criação de canais dde comuniccação direta
diversaas forças e serviços de segurannça, possib
bilitando e fomentanddo a articu
ulação e
cooperração operaacional enttre eles, a ppartilha de informação
o e conheccimento, a troca
t
de
boas p
práticas e de discusssão profun da e transsversal dass problemááticas consiideradas
prioritárias.
a FSS, além
m das mediidas anterio
ormente
Em maatéria de articulação e cooperaçção entre as
anunciiadas, impo
orta sublinh
har a celebbração, no SSI, de outtros protoccolos, após parecer
positivvo da Comiissão Nacio
onal de Prooteção de Dados (CNPD), que vvisaram o acesso
a
a
determ
minado tipo
o de inforrmação porr parte do
os Oficias de Ligaçãoo2 do Secretariado
Permanente do Gabinete Coordenado
C
or de Segu
urança (SPG
GCS) e do Gabinete Nacional
N
Sirene3.
Especifficamente no que co
oncerne ao Gabinete Nacional Sirene,
S
o aano de 201
13 ficou
marcad
do pela traansição paraa a segundaa geração do
d Sistema de Informaação Schen
ngen (SIS
II). Este sistema prossegue
p
o exercício dda importante função de compennsar a abolição dos
2
3

Oficiais d
de Ligação da GN
NR, PSP, PJ e SEF.
Para os G
Grupos Operativo
os da GNR, PSP, PJ
P e SEF.
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contro
olos nas fron
nteiras internas e faciliita a livre circulação de
e pessoas noo espaço Scchengen.
Fornecce informaçções sobre pessoas q ue não têm
m direito de acesso oou permanê
ência no
espaço
o Schengen
n, ou sobre pessoas prrocuradas no
n âmbito de ilícitos ccriminais, in
ncluindo
mandaados de

t
detenção europeus.. Inclui também

informaçõess sobre pessoas

desapaarecidas, sobretudo crianças
c
ouu outros in
ndivíduos vulneráveis
v
s que care
eçam de
proteccção. São ainda introdu
uzidos no SSIS II dados relativos a determinaddos objecto
os como,
por exemplo, auto
omóveis, arrmas de foggo, embarcaações e documentos dee identificaçção, que
possam
m ter sido perdidos,
p
roubados ou utilizados para
p
a práticca de crimees.

F
de Segurança
2) Reforço daa Presença e da Visibillidade das Forças
A presença e a vissibilidade daas forças dee segurançaa assumem‐‐se como fa tores indisssociáveis
da seggurança, objjetiva e sub
bjetiva, das populaçõess. Nesse pre
essuposto, o Governo deu, por
um lad
do, continu
uidade aos programass de policia
amento de proximidadde e de se
egurança
comun
nitária existentes e re
eforçou, poor outro, a presença policial juunto das principais
fontess de perigo
o e os pro
ogramas es peciais de policiamento destinaados a pre
evenir e
reprim
mir tipologiaas criminaiss especificass.
Os pro
ogramas de policiamen
nto de proxximidade e de
d segurança comunittária, criado
os com o
intuito
o de proteeger os cid
dadãos maais vulnerááveis e os principais grupos de
d risco,
enquadram‐se nu
um modelo de atuaçã o que valoriza a visibilidade e a qualidade da ação
policial, o bom reelacionamen
nto entre ass forças de segurança e os cidadããos e a partticipação
ativa d
da sociedad
de na promo
oção da seggurança. Ne
este domínio, as forçass de segurança têm
apostaado na proggressiva quaalificação ddas suas resspostas, na dedicação exclusiva de
d meios
human
nos e materriais e na especializaçãoo dos eleme
entos policiiais que lhe estão afeto
os.
Ao lon
ngo dos últiimos anos, as forças dde segurança têm con
nsolidado ass suas estruturas e
modelos de policciamento de
e proximidaade, as quaais reúnem,, atualmentte, várias vertentes
de preevenção e investigaçãão visando a racionalização de recursos e a otimização de
resposstas. Assim, a GNR tem
m vindo a coonsolidar oss seus Progrramas Espeeciais de Pre
evenção
e Policciamento (P
PEPP) e a PSP
P aperfeiiçoou o seu
u Modelo Integrado dde Policiam
mento de
Proxim
midade (MIPP), os quais incluem
m as verten
ntes ligadas ao Prograama Escola Segura,
Progra
ama Apoio 65 – Idososs em Segurrança, Prog
grama Comércio Segurro e à prevvenção e
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combaate à violên
ncia domésttica, e contaaram, em 2013,
2
com o empenhoo conjunto de
d cerca
de 1.3000 elementtos policiais.
No âm
mbito da prrevenção e combate à violência
a domésticca, em finaais de 2013
3 a GNR
dispun
nha de 23 Núcleos
N
de Investigaçãão e Apoio
o a Vítimas Específicass (NIAVE) e de 252
Equipa
as de Investtigação e Inquérito (EIII), aos quaiss estavam afetos
a
mais de 300 millitares, e
a PSP ccontava com
m 489 elem
mentos policciais integraados nas Eq
quipas de Prroximidadee e Apoio
às Vítimas (EPAV
V) e 105 elementos
e
policiais nas Equipas Especializaadas em Violência
V
Domésstica, as qu
uais se dediicam à inveestigação crriminal de casos de viiolência doméstica.
Para aalém da exxistência de estruturaas especiallizadas e de
d elementtos com fo
ormação
específica, no fin
nal de 2013
3 aproximaadamente 63%
6
das essquadras e postos territoriais
existen
ntes no nossso país disp
punham de salas de attendimento
o a vítimas4, as quais gaarantem
maior conforto e privacidade
e.
O Prog
grama Esco
ola Segura tem comoo finalidade
e prioritária
a a garanti a de condiições de
seguraança para to
oda a comu
unidade esccolar. No âmbito deste programaa, que bene
eficia de
duas d
décadas dee experiênccia e que ggarante diaariamente o empenhoo de cerca de 600
elementos policiaais e de viiaturas caraaterizadas específicas,, no decurrso de 2013 foram
efetuadas 14.052 ações de sensibilizaçã
s
ão (8.211 pe
ela GNR e 5.841
5
pela PPSP), com destaque
d
para aas temáticass relativas ao
a consum o de estup
pefacientes, à delinquêência, ao bu
ullying e
cyberb
bullying, à prevenção
o rodoviárria e à educação ambiental,
a
e realizad
das 931
demon
nstrações (4
491 pela GN
NR e 440 pe la PSP).
Ainda no que co
oncerne aoss programaas destinados à proteção dos m ais vulnerááveis, foi
mente desen
nvolvido o Programa Apoio 65 – Idosos em
m Segurannça, que se propõe
igualm
garanttir a segurança de pessoas idosass através de
e ações de policiamennto especificcamente
destinaadas a esste segme
ento etárioo e da sua sensibiilização paara a ado
oção de
compo
ortamentos que previn
nam a ocorrrência de crrimes. No âmbito destte programaa, a GNR
realizo
ou a Operaação “Censos Sénior 2013”, ten
ndo identificado 29.1997 idosos a residir
sozinhos ou isolad
damente, e a Operaçãão “Idosos em
e Seguran
nça”, no âm
mbito da qual foram
realizaadas 2.894 ações de sensibilizaçção para a prevenção
o de burlass, furtos e roubos,
abranggendo 41..476 idoso
os. Por sseu turno,, a PSP realizou

2.116 ações de

sensibilização/info
ormação (u
um aumennto de 4% face ao ano
a
anterioor) no âm
mbito do
4

Existem 294 Salas de Ateendimento a Vítim
mas (SAV) na GN R e 142 na PSP, perfazendo um total de 436 salass de atendimento
o à vítima no
de 691 postos e esquadras
e
de com
mpetência territoorial.
universo d
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Progra
ama Apoio 65
6 – Idosos em Segurannça e contaabilizou um total de 1.3312 idosos em risco
na suaa área de co
ompetência no decursoo da Campa
anha “A Solidariedadee não tem id
dade – a
om os idoso
os”.
PSP co
Ainda no que diz respeito aos prograamas especiais de po
oliciamentoo, cumpre referir
r
a
realizaação, em 20
013, de cerca de 8.5000 ações de informaçção junto dde comerciaantes ao
abrigo do Program
ma Comérccio Seguro, aas quais vissaram sensibilizar este público‐alvvo para a
o de medid
das preventtivas que a cautelem a ocorrência
a de fenóm
menos crimiinais em
adoção
estabeelecimentoss comerciaiss.
Particu
ularmente no
n que diz respeito à prevenção
o do furto de
d metais nnão preciosos, e na
sequên
ncia do prottocolo firmado entre o MAI, a EDP, a REFER, a EPAL e a PT, a GNR realizou,
em ab
bril de 2013
3, a Operaçção Campoo Seguro, na
n qual fora
am efetuaddas 5.167 ações
a
de
sensibilização diriigidas a cerrca de 7.5000 agricultorres. Foi ainda elaboraddo um folheto com
conselhos úteis neeste domínio para disttribuição ao
os agricultorres.
e dos agent es policiais foi também
m asseguradda pelo incrremento
Paralelamente, a visibilidade
das accções tendeentes a controlar as foontes de pe
erigo. Neste
e contexto, em que ass armas,
especialmente as de fogo
o, desempeenham um papel fundamental,, em 2013
3 foram
desenccadeadas, no
n conjunto
o das duas forças de segurança, 209 Operaações Espe
eciais de
Preven
nção Crimin
nal (Lei dass Armas), eenvolvendo
o um total de 7.433 eelementos policiais.
p
Neste particular, só a PSP efetuou 343 ddetenções e apreende
eu 125 armaas (38 de fo
ogo). Por
fim, reefira‐se a reealização, no ano em aapreço, de 258
2 ações de
d “reposiçção da orde
em” e de
12.5133 ações de “manutençã
“
ão da ordem
m” em Zonaas Urbanas Sensíveis
S
(ZZUS).

3) Reforço, Valorização
V
e Rejuveneescimento das
d Forças e Serviços dde Segurança
No contexto da União Euro
opeia (EU), Portugal detém
d
um elevado ráccio de políícias por
habitante. Em fin
nais de 201
13, o nossoo país contaava com 42
2.510 elemeentos com funções
policiais no conju
unto das duas
d
forças de seguraança (GNR e PSP). Vissando prom
mover o
rejuvenescimento
o do dispositivo policiaal, no ano de
d 2013 forram incorpoorados na GNR
G 273
novos guardas e 48 oficiais (44 oriunndos da Accademia Militar
M
e 4 oficiais dass Forças
Armad
das em comissão de serviço) e ingrressaram naa PSP 299 novos
n
agenttes e 27 oficciais.
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Em maatéria de qualificação
q
o do dispossitivo policial, deu‐se continuidadde ao proccesso de
formaçção, inicial e contínua,, dos elemeentos das fo
orças de seg
gurança. Asssim, durante o ano
de 20113, foram ministradas
m
1.991 açõees de formação na GN
NR (1.608 aasseguradass a nível
interno
o e 383 a nível externo
o), das quaiis 19 foram efetuadas no âmbito da formaçãão inicial
e 1.972 no âmbitto da formaação contínnua (8 ações de “formação contínnua de promoção”;
560 açções de “fformação contínua dee especializzação e qualificação” e 1.404 ações de
“formaação contín
nua de aperrfeiçoamentto e atualizzação”). Porr seu turno,, 22.965 ele
ementos
da PSP
P beneficiarram de açõe
es de formaação, as quaais perfizera
am um totaal de 349.71
11 horas
(resulttando numaa média de 15 horas poor formando). As ações de formaçção acima referidas
r
incidiraam sobre um vasto leq
que de dom
mínios relevaantes para a atuação ppolicial, desttacando‐
se, parra além da formação contínua
c
dee caráter geral, a forma
ação em invvestigação criminal,
c
em téécnicas dee intervençção policiaal, em maatéria relevantes de policiame
ento de
proxim
midade, em
m incidentes táctico‐ppoliciais, em
m aplicaçõe
es tecnológgicas diverrsas, em
seguraança rodoviária e em treino
t
de tirro. Relativaamente a essta última áárea de form
mação –
plano de formaçãão de tiro, refira‐se quue, só na PSP,
P
foram abrangidoss 17.760 ele
ementos
policiais, o que co
orresponde a mais de 880% de todo
o o seu efettivo policial..
maior rentab
bilização de
e recursos ppor via da lib
bertação
Simultaneamentee, visando obter uma m
de aggentes e militares
m
affetos a ta refas administrativas,, judiciais e burocrááticas, e
conseq
quente afettação a tare
efas de carriz operacio
onal, deu‐se
e continuidaade à incorrporação
de civiis nas duas forças de segurança,
s
os quais re
epresentam
m atualmentte 3.6% do total de
pessoaas ao serviçço da GNR e PSP. Proosseguiu‐se
e, de igual modo, o eestudo de soluções
s
alternaativas para o desempe
enho de alggumas funçções admin
nistrativas e de backofffice das
forças de seguran
nça.

dernização das Infraesstruturas e dos Equipaamentos das Forças
4) Requalificcação e Mod
e Serviçoss de Seguran
nça
Não o
obstante ass condicion
nantes imppostas pelo
o esforço de consoliddação orçaamental,
prosseeguido de fo
orma transvversal pelo s vários departamento
os governam
mentais, du
urante o
ano dee 2013 deu‐‐se continuiidade ao essforço de modernização e reabilittação do pa
arque de
edifício
os das FSS.
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Assim, em 2013,, foram co
oncluídas d ois novos postos territoriais daa GNR (Lou
urinhã e
Palmela), represeentando um
m custo de ccerca de 3 milhões
m
de euros. No m
mesmo ano
o, deu‐se
início à construçãão de 11 novas instalaçções das forças de segurança (5 dda GNR e 6 da PSP),
repressentando um
u investim
mento totaal que asccendeu a quase
q
14 milhões de euros
(13.893.376,19€)..
No que concernee a obras de remodelaação e beneficiação, foram conclluídas interrvenções
em 18 equipamen
ntos das forrças e serviçços de segu
urança (5 da
a GNR, 7 daa PSP e 6 do
o Serviço
de Esttrangeiros e Fronteiras), num m ontante qu
ue ascendeu a cerca de 2,5 milhões de
euros. Foram aind
da iniciadass obras de rremodelaçãão em 6 insttalações pooliciais (1 daa GNR, 3
P e 2 do SEF) com um custo aproxiimado de 1,,5 milhões de
d euros.
da PSP
Salientte‐se ainda a realização de 46 int ervenções de requalifiicação em iinstalações policiais
(21 daa GNR e 25
5 da PSP), as quais fooram suporrtadas pelos respetivoos orçamen
ntos, e a
execuçção de 4 ob
bras de recu
uperação e beneficiação de insta
alações da G
GNR com re
ecurso a
financiiamento co
omunitário no âmbitoo do Quad
dro de Refferência Esstratégica Nacional
N
(QREN).
Em 20013 deu‐se também co
ontinuidadee à renovaçção do parq
que autom
móvel das fo
orças de
seguraança, com a entrega de
e 109 veícu los às forçaas de segura
ança (86 paara a GNR e 23 para
a PSP)), num valo
or total de 3,6 milhõees de euross. Durante o ano de 22013 foram
m, ainda,
desenccadeados os
o processsos necesssários à aq
quisição de 94 viatuuras para a PSP,
investiimento quee se estima em
e cerca dee 2,7 milhõe
es de euros.
Em maatéria de arrmamento e de equipaamento policial diversso (muniçõees, coletes, escudos
de pro
oteção, capacetes, escudos, alccoolímetross, radares, entre outtros) foi adquirido
materiial num valo
or total de 2,6
2 milhões de euros.

5) Inovação e Tecnologiia
O recu
urso às novaas tecnologgias e o dessenvolvimen
nto integrado de soluçções que pe
ermitam
garanttir a seguraança de pesssoas e de bens têm sido aposttas firmes ddo Governo
o. Neste
âmbito
o, cumpre destacar
d
a consolidaçãão dos sistemas que visam
v
garanntir a comu
unicação
entre aas forças e serviços de
e segurançaa e os agen
ntes de proteção civil, designadamente a
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Rede Nacional de
d Segurança Internna (RNSI) e o Sistem
ma Integraado de Re
edes de
Emerg
gência de Po
ortugal (SIR
RESP).
Salientte‐se aindaa a entradaa em funccionamento de novas funcionaliidades no Sistema
Integraado de Vigiilância, Com
mando e Co
ontrolo (SIV
VICC) e a sua
a ligação aoo sistema ho
omólogo
espanh
hol. Este sisstema cump
pre um pappel crucial na
n segurançça da costaa portuguesa já que
permitte a deteçção e o co
ombate a vvários fenó
ómenos criiminais, deesignadamente nos
domínios da fraud
de fiscal e aduaneira,
a
terrorismo,, tráfico de droga, catáástrofes am
mbientais
e comb
bate à imigrração cland
destina.
Com b
base em sistemas
s
de
d georrefeerenciação e geoloca
alização, fooi desenvo
olvido o
Progra
ama Táxi Seguro,
S
o qual abrannge, atualm
mente, 1.15
56 táxis adderentes e que se
enconttra implementado nass Áreas Mettropolitanass de Lisboa e do Portoo e na Península de
Setúbaal, Program
ma Abastecim
mento Seguuro, a funcionar em 16
65 postos dee abastecim
mento de
combu
ustível, e o Programa
P
Farmácia
F
Seegura, que abarca 583 farmácias aaderentes.
Relativvamente ao
os sistemas de informaação atualm
mente em funcioname nto, destaq
que para
o Sisteema de Queixa
Q
Elettrónica (SQ
QE) que ve
eio desmatterializar o procedime
ento de
apreseentação de queixa‐crim
me de modoo a proporcionar algum
m conforto à vítima. Naa adesão
a este serviço porr parte dos cidadãos, fforam registtadas através da Internnet 925 que
eixas em
2013, distribuídaas por várias tipologgias criminaais. Através do Sisteema Integrrado de
Inform
mações sobrre Perdidoss e Achadoos (SIISPA), que permiite o acessoo fácil e se
eguro ao
registo
o deste tipo
o de bens, foram reggistados 16
6.696 achad
dos em 20113, os quaiis foram
entreggues aos seu
us legítimoss donos ou ppara leilão.
Ainda no domínio
o dos sistemas de infformação que
q visam facilitar
f
o reelacioname
ento dos
cidadããos com as entidades da adminiistração pública, refira
a‐se que, nno ano em apreço,
foram efetuadas 90.964 interações dee registo e consulta no
o serviço SSMS Reboque, uma
menta que permite ao
os cidadãoss obterem informação
o sobre a localização
o da sua
ferram
viaturaa caso esta tenha sido
o removida por estacio
onamento irregular (abbusivo ou proibido)
p
mediante o envio de um SMSS ou atravéss de pesquisa online.
No âm
mbito do Pro
ograma “ESTOU AQUI!!”, fruto de uma parcerria entre a PPSP, a Fundação PT,
a RFM
M e a Direção‐Geral de Infraestruuturas e Eq
quipamento
os do MAI (DGIE), e que
q visa
facilitaar e agilizar a localizaçãão de criançças perdidass no período de Verão,, foram disttribuídas
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cerca de 39.000 pulseiras durante
d
a vvigência do
o programa e registaddas mais de
e 50.000
visitas ao sítio da internet.
m, uma refeerência breve ao Projeeto Verão Seguro,
S
cria
ado com o intuito de permitir
Por fim
que oss cidadãos possam fo
ormular e eenviar, via Internet, pedidos de vigilância das
d suas
residên
ncias no período de férias. No âm
mbito deste programa, em 2013 fooram efetuaados 655
pedido
os de vigilân
ncia, dos qu
uais 313 à G NR e 342 à PSP.

6) Gestão de
e Fronteirass e Integraçãão de Imigrrantes
No âm
mbito do controlo de fronteiras,
f
eem 2013 in
ntensificou‐sse a fiscalizzação e com
mbate à
ilegalid
dade assocciada a fenómenos m
migratórios. Desde logo
o, destaca‐ se a integrração de
elementos do SEFF nas Equip
pas Mistas dde Prevençção e Investtigação Crim
minal e noss Grupos
Técnicos para a Prevenção
P
da
d Criminaliidade, ambos coordenados pelo SSecretário‐G
Geral do
SSI e eespecificam
mente dediccados à preevenção de crimes violentos e grraves de prevenção
prioritária. Sublin
nhe‐se, também, a inteensificação da fiscaliza
ação associiada a uma política
de afaastamentoss de indivvíduos direetamente conotados
com práti cas crimin
c
nais, em
particu
ular de tipo
ologias criminais gravess e violentaas5, a consolidação dass ações de inspeção
e fiscaalização direecionadas para
p
o trabaalho ilegal e para o trráfico de seeres human
nos, bem
como a respetiva investigaçãão criminal,, e o desenvvolvimento de mecanissmos de reforço da
inspeção e fiscalização da permanênc
p
ia de cidad
dãos estran
ngeiros em território nacional
(TN).
Ainda no que co
oncerne à política dee imigração
o, em 2013
3 prosseguiiu‐se o esfforço de
consolidação do modelo de
e gestão i ntegrada de
d fronteiras (IBM – Integrated
d Border
Manag
do controloo de fronte
gement Mo
odel), assentte numa abbordagem abrangente
a
eiras que
recorree à análise de risco e à recolha de informaações na id
dentificaçãoo e investiggação de
fluxos migratórioss ilegais e de
d fenómennos de criminalidade trransfronteirriça. A prosssecução
deste modelo é assegurada
a
em quatro níveis distintos de co
ontrolo: atu ação nas principais
origens de fluxoss migratórios por inteermédio do
os oficiais de ligação para a im
migração;
cooperração interrnacional attravés da FFRONTEX e dos Centros de Coooperação Policial
P
e
Aduaneira (CCPA)); controlo de fronteirras por vigillância e con
ntrolo docuumental; e controlo
de circculação de cidadãos
c
de
e países tercceiros em te
erritório naccional.
5

Em 20113 o SEF alargou
u a todo o território nacional a atividade de ide
entificação, captu
ura e afastamennto de cidadãos estrangeiros
associado
os a criminalidadee grave ou violentta. Neste âmbito foram efetuadoss 217 afastamenttos coercivos.
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Em maatéria de ferramentas tecnológicaas de apoio
o à actividad
de de contrrolo de fron
nteiras e
de fisccalização de
e permanên
ncia de cidaadãos estra
angeiros, cu
umpre desttacar os pro
ogressos
alcançados no Processo Automáticco e Segu
uro de Sa
aídas e EEntradas (PASSE),
o de imprressões diggitais, o
designadamente a possibilidade de recolha e verificação
aperfeeiçoamento do sistemaa de emissã o de vistos (VIS – Visa Informatioon System), que visa
permittir a verificcação de dados biom étricos noss postos de
e controlo de fronteiras, e a
implem
mentação do
d Sistema APIS
A
(Advaanced Passeenger Inform
mation Systeem), que pe
ermite a
receçãão de inforrmação oriunda das transportadoras aére
eas quanto à identidaade dos
passaggeiros até 24h antes daa chegada eefectiva do voo. Saliente‐se, aindaa, a implem
mentação
da última geração do Sistema
S
dee Reconhe
ecimento Automático
A
o de Passsageiros
Identifficados Doccumentalme
ente (RAPID
D), a qual foi
f iniciada no Aeroporrto de Lisbo
oa e que
permitte aumentaar a seguran
nça do proccedimento de
d controlo
o documenttal e a possibilidade
de utilização do cartão de cid
dadão portuuguês.
No âm
mbito das açções e operrações de ccontrolo de fronteiras aéreas, em
m 2013 obse
ervou‐se
um aumento no número
n
de voos
v
verificcados (73.19
94 voos, correspondenndo a um accréscimo
de 7.66% relativamente a 2012)
2
e noo número de
d passage
eiros controolados (10..335.201
passaggeiros; +6.4%
%). Por outro lado, asssistiu‐se a uma diminuiição dos conntrolos efettuados a
embarrcações (29
9.391; ‐9.8%
%) e a resppetivos trip
pulantes e passageiross (2.071.53
30; ‐1%).
Relativvamente ao
o controlo da perma nência de cidadãos estrangeiros
e
s, em 2013
3 foram
empreeendidas 10
0.424 ações de inspeçã o e fiscalizaação, das qu
uais 8.449 fforam realizzadas de
forma autónoma e 1.975 forram efetuaddas em colaaboração co
om outras fforças e serrviços de
seguraança.
Ainda no contexto do combaate à imigraação ilegal e aos fenóm
menos crim
minais que lh
he estão
associaados, desiggnadamente
e o tráfico de seres humanos,
h
sublinha‐se
s
a realização de 4
Operações de Grrande Impa
acto. Em 22013, no âm
mbito desta
as operaçõões de abraangência
plurireegional, foram contrrolados ce rca de 46
6.400 cida
adãos, det idos 11 cidadãos
c
estrangeiros (7 por
p perman
nência irreggular e 4 por
p uso de documenttação fraud
dulenta),
efetuadas 14 nottificações para
p
abanddono volunttário e dessencadeadoos 53 proce
essos de
contraordenação..
No domínio dos programas
p
gerais de p
prevenção e de integrração de ciddadãos imigrantes,
dade do Pro
ograma “SEFF em Movim
mento”, qu e, numa pe
erspetiva
cumprre salientar a continuid
human
nista poten
nciadora daa integraçãão dos im
migrantes mais
m
vulnerráveis, promove a
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regularização da sua situaçção docum ental. Em 2013, fruto de parceerias com diversas
entidades da adm
ministração pública e da sociedade civil, rea
alizaram‐se 955 açõess de que
os estrange iros. No âm
mbito deste
e programaa, refira‐se ainda a
beneficiaram 1.175 cidadão
otocolos com 13 novoss estabelecimentos de
e ensino e a regularizaçção de 4
celebraação de pro
cidadããos estrangeeiros ao abrrigo do Projjeto “SEF va
ai à escola””, o qual proomove a inttegração
de joveens imigran
ntes e a inclusão escolaar e social da população
o estudantee estrangeirra.
Ainda numa perrspetiva de promoçãoo do acolh
himento e integração das comu
unidades
migran
ntes, relevaa‐se a ação desenvolvi da pelo Centro de Con
ntacto SEF que visa faacilitar o
contaccto com (e de) cidadão
os estrange iros. Neste serviço, qu
ue permite o agendam
mento de
sessõees de atendiimento pressencial e a pprestação de
d informaçções úteis soobre a regu
ularidade
docum
mental de esstrangeiros,, foram atenndidas cerca de 270.00
00 chamadaas em 2013..
Salientte‐se tamb
bém a desburocratizzação dos procedime
entos inerrentes à vertente
v
docum
mental de atuação
a
do
o SEF, prossseguida através do alargamento
a
o da instalação de
estaçõ
ões do Sisteema de Infformação e Gestão Automatiza
A
ada de Proccessos (SIG
GAP), da
elaborração de um
m Manual dee Procedimeentos e do Portal
P
do Attendimentoo.
Por fim
m, uma refeerência à criação de um
ma nova versão do Porttal do Imigrrante, perm
mitindo o
acesso
o a um conjunto mais alargadoo de temass e a disse
eminação dde informaação útil
(legislaação, docum
mentação necessária, l ocais de ate
endimento)).

7) Reforço daa Cooperaçção Internaccional
No deecurso do ano
a
de 2013 continuuou a dediccar‐se particular atennção à coo
operação
internaacional, co
om particullar destaquue para oss tradiciona
ais eixos dda política externa
portugguesa, a sab
ber: a UE e a Comunidaade de Países de Língu
ua Portugueesa (CPLP).
Nesta senda, foraam increme
entados oss laços de cooperação
c
o operacionnal com os demais
Estado
os‐membros da UE – com
c
particuular destaqu
ue para parcceiros próx imos como o Reino
de Esp
panha e a Reepública Fraancesa – maantendo‐se
e as reuniõe
es e contatoos regularess, de alto
nível p
político bem
m como de nível técnicco e operaccional, tend
do em vistaa contribuir para os
esforço
os conjunto
os de prevenção e com
mbate à crim
minalidade, em geral, e de salvagu
uarda da
proteçção dos cidaadãos e doss seus benss. No contexxto da UE, o Ministérioo da Admin
nistração
Internaa (MAI) manteve
m
a sua particiipação empenhada na
n construçção do Esp
paço de
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Liberdade e Segurança, pugn
nando por pprincípios fundadores, como o daa livre circulação de
pessoaas, desde que
q garantidas as neccessárias co
ontrapartida
as em term
mos de pro
oteção e
seguraança dos cidadãos eurropeus. O Estado Porrtuguês assegurou, neeste contexxto, uma
participação regu
ular nos Gru
upos Técniccos e Estrattégicos do Conselho
C
d a UE, em domínios
d
tão vaariados com
mo a coop
peração poolicial e jud
diciária em
m matéria penal (incluindo a
preven
nção e o co
ombate ao crime,
c
a lutta contra as diversas formas
f
de ttráfico e a troca
t
de
inform
mações em matéria policial),
p
a gestão e o controlo de fronteeiras, a política de
imigração, de asilo e de visttos, a proteeção civil, a segurança rodoviáriaa e as relaçõ
ões com
A
neste
e contexto, importará sublinhar
s
o relevante ccontributo prestado
p
países terceiros. Ainda
MAI à definiçção das prio
oridades muultianuais que,
q em term
mos estratéégicos e finaanceiros,
pelo M
deverãão orientar a ação da UE, no dom
mínio dos assuntos internos, ao loongo dos próximos
p
sete an
nos (2014 a 2020).
Neste domínio, cabe
c
especial destaquue para a constituição
c
o de Equippas de Inve
estigação
Conjun
ntas a nível europeu, nas
n quais o SEF esteve empenhado6, realçanddo‐se a EUR
ROPOL e
o EUR
ROJUST com
mo elementtos aglutinaadores destte instrume
ento, assim
m como a troca
t
de
inform
mação no âm
mbito da EU
UROPOL e IN
NTERPOL (P
Projecto Millenium) quue potenciaram, em
certa m
medida, os resultados que levara m ao desm
mantelamento de organnizações criminosas
georgianas, com reflexos directo
d
noss dados estatísticos, nomeadam
mente nos furtos a
residên
ncias7.
Por ou
utro lado, quer
q
através da coordeenação da implementtação de m ais de 40 ações
a
de
cooperração e cap
pacitação instituciona l, integradaas nos Projjetos de Coooperação Técnico
Policiaal e projetos de idênticca naturezaa executado
os pelo MAI, quer atravvés da partticipação
empen
nhada nos trabalhos do
d Fórum dde Ministro
os da Administração IInterna da CPLP, o
Estado
o Portuguêss tem mantiido um pap el ativo no incremento
o dos laços de amizade
e com os
referid
dos Estadoss da CPLP,, sendo dee destacar a manutenção, em 2013, de diversos
para a refforma e
enconttros e cimeiras de alto nível ppolítico e técnico, o contributo
c
fortaleecimento do
os setores de
d segurançça destes países e, den
ntro das lim
mitações existentes,
a doaçção de varriado materrial para appoio às FSSS da CPLP. O ano dee 2013 fico
ou, aliás,
marcad
do pelo III Fórum de Ministros da Administração Intterna da CCPLP, realizzado em

6
7

Destaque para os casos de
d casamentos de
e conveniência quue levaram a 14 prisões
p
preventiv
vas, 7 em França e 7 em Portugal.
Origirando 17 prisões preeventivas numa in
nvestigação do S EF.
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Maputto, e de cujjos trabalho
os resultaraam importaantes comp
promissos ppara o futuro desta
comun
nidade de vaalores e pattrimónio coomuns.
A coop
peração inteernacional desenvolvid
d
da pelo MA
AI teve, aind
da, como prrincipais objjetivos o
increm
mento dos laaços de coo
operação coom um con
njunto maiss alargado dde Estados vizinhos
parceirros, cuja im
mportância estratégica tem vindo a ser reforrçada ao lonngo do último ano.
Neste sentido, e na senda da designnada “Primaavera Árab
be”, o Estaddo Portugu
uês vem
mentando os
o seus laço
os de coopperação com
m os paísess do Norte de África, seja no
increm
contexxto das relações UE‐‐África; sej a, em parrticular, em
m sede doos mecanissmos de
cooperração de natureza
n
re
egional, co m destaqu
ue para a Conferênciaa de Minisstros do
Interio
or do Mediterrâneo Ocidental (cujja XV reuniãão teve luga
ar em Argel,, em abril de 2013);
ou, atéé mesmo, através de mecanismos
m
s de cooperação reforçada, como seja o G 4 (Reunião
(
de Ministros daa Administrração Interrna/do Interior de Portugal,
P
EEspanha, França e
Marrocos, cujo prrimeiro encontro teve lugar em 20
013, em Rab
bat).
r
uação da
Uma reeferência final para destacar três domínios iggualmente relevantes:
i) a continu
participação, aind
da que em moldes maais moderados, dos elementos ddas FSS do MAI em
missõees internaciionais de paaz e de gesstão civil de
e crises, com
mprovandoo‐se, desta forma,
f
o
empen
nho do Estaado Portugu
uês em conttribuir para a paz e esttabilidade m
mundiais; ii)) o papel
desem
mpenhado pela
p
Rede de Oficiais dde Ligação e de Oficiais de Ligaçãão de Imigrração do
MAI, n
nomeadameente no incrremento daa cooperaçãão operacional e no appoio à rede consular
nacion
nal; e, iii) o esforço
e
que
e vem sendoo desenvolvvido no sen
ntido de se ggarantir um
ma maior
proxim
midade a novos
n
parce
eiros com importância no setorr da segurrança intern
na, com
destaq
que para oss Estados Unidos
U
da A
América e para
p
os Esttados que iintegram a Cimeira
Ibero‐A
Americana.

o da Segurança Rodoviiária
8) Promoção
mbito da prevenção e seguranç a rodoviária, o ano de 2013 fiicou marcaado pela
No âm
conclu
usão da Revvisão Interccalar da Esttratégia Na
acional de Segurança
S
Rodoviária (ENSR).
Este p
processo, co
oordenado pela Autorridade Naciional de Se
egurança Roodoviária (A
ANSR) e
efetuado com a colaboração
c
o do Instituuto Superio
or de Ciências do Trabbalho e da Empresa
E
(ISCTE – IUL), viso
ou atualizar os objetivoos e as açõe
es‐chave a implementaar no períod
do 2013‐
2015. Assim, após uma exxaustiva annálise dos indicadores relevantees em mattéria de
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sinistraalidade rodoviária, foram
f
idenntificados novos grupos e fattores de risco e,
conseq
quentemente, redefinidos os obbjetivos esttratégicos que
q consubbstanciam a ENSR.
Destaccam‐se, neeste particu
ular, os o bjetivos re
elativos à melhoria dda seguran
nça dos
conduttores de veeículos ligeirros e em deeslocação em
e trabalho
o, à proteçãão dos utentes mais
vulneráveis (nom
meadamente
e os peões , os ciclistaas e os con
ndutores dee veículos de duas
a aumento
o de segurannça dentro das localidades, à red ução dos principais
rodas a motor), ao
compo
ortamentos de risco (d
designadam
mente os rellacionados com o exceesso de velocidade,
com a condução sob
s o efeito
o do álcool e de substââncias psico
otrópicas, coom a não utilização
positivos dee segurançaa e com o uuso dos me
eios de com
municação m
móvel) e à melhoria
m
de disp
do soccorro e trataamento dass vítimas.
Especifficamente no que diz
d respeitoo ao conttrolo de velocidade,
v
em 2013 deu‐se
continuidade à im
mplementaçção do Sisteema Nacion
nal do Conttrolo de Veelocidade (SSINCRO),
tendo sido autorizada, por in
ntermédio dda Resoluçãão do Conse
elho de Minnistros n.º 94/2013,
9
d
plurianual relaativa à aquisição de bens e serviiços necesssários ao
a realização de despesa
seu funcionamento até 2017
7. Foi aindaa dada continuidade à análise doss locais passsíveis de
instalaação dos ciinemómetro
os‐radar e preparado
o o protótip
po do Sisteema de Geestão de
Evento
os de Trânsiito (SIGET), o qual entr ou em funccionamento em 2013.
No que concernee ao processsamento dde contraorrdenações rodoviárias
r
s, e não obstante a
diminu
uição do número de au
utos regista dos pelo Sisstema de In
nformação dde Gestão de
d Autos
(SIGA),, verificou‐‐se um aum
mento da eficiência processual,
p
traduzido pelo aumento do
númerro de autoss decididos relativameente a 2012
2 (+ 139.579), o que ccorresponde
eu a um
acréscimo de 13.6%. Um ou
utro dado qque cumpre
e salientar nesta
n
matééria é o refe
erente à
diminu
uição do nú
úmero de autos
a
presccritos relativvamente a 2012 (‐1099.996 presccrições; ‐
29.6%)).

No

âm
mbito

da melhoria

contínua

do

siste
ema

cont raordenacio
onal,

a

desmaaterialização
o efetuada em 2013 m
a a reduçãoo do tempo
o médio
muito conttribuiu para
comprreendido en
ntre a práticca da infraç ão e a apliccação da resspetiva sançção, reforçaando‐se,
assim, o efeito diisciplinadorr da fiscalizaação e, sob
bretudo, a dissuasão
d
ddas más prááticas de
conduçção que, em
m larga med
dida, estão nna base doss acidentes rodoviárioss.
Salientte‐se, aindaa, no decursso de 2013,, a realizaçãão de 28 insspeções a ““pontos neggros”, as
quais visam iden
ntificar dessconformid ades na sinalização
s
existente e deficiênccias nas
entificados, de 5 vistorrias para a abertura
a
condiçções de circulação nos locais prev iamente ide
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de trân
nsito em no
ovas vias ou
u troços dee via e de 16
1 inspeções à sinalizaçção e condições de
circulaação rodoviáária.
No deccurso de 20
013 foram ainda realizzadas várias campanhas de prevvenção e se
egurança
rodoviiária, cuja divulgação
d
se
s efetuou através doss meios de comunicaçãão social, dos
d sítios
na inteernet da AN
NSR e por in
ntermédio ddas forças de
d segurançça. Neste paarticular, paara além
das haabituais cam
mpanhas sazonais (Caampanha Carnaval,
C
Campanha
C
PPáscoa, Ca
ampanha
Peregrrinação a Fátima,
F
etc..) foram prromovidas ações
a
temá
áticas (Cam
mpanha do Peão ou
Campaanha Código
o da Estrad
da, entre ooutras) que visavam alertar os ciidadãos parra riscos
específicos ou parra alteraçõe
es relevantees em maté
éria de legisllação.
a Código dda Estrada (Lei n.º
Salientte‐se tambéém a entraada em vigoor da 13.ª alteração ao
72/20113, de 3 de
d setembro), cujas alterações visaram sanear as nnormas declaradas
inconsstitucionais, aperfeiçoaar algumas regras de trânsito
t
e siimplificar o regime processual
das contraordenaações rodovviárias.
u‐se a maiss baixa taxaa de sinistrralidade rod
doviária daas últimas décadas.
d
Em 20013 registou
De factto, embora se tenha ve
erificado um
m aumento
o do número
o de acidenttes relativamente a
2012 ((+1.091 acid
dentes, o que
q correspponde a um
m acréscimo de 0,9%)), observou‐se uma
diminu
uição no número de víttimas mortaais (‐45 mortos; ‐7.7%)), no númerro de ferido
os graves
(‐62; ‐22.8%) e no número de feridos levves (‐256; ‐0
07%). Lamen
ntando‐se oobviamente
e o ainda
elevad
do número de pessoass que morrrem nas esttradas porttuguesas em
m consequê
ência de
aciden
ntes rodoviáários (539 pessoas peerderam a vida em 2013), não se pode deixar de
salienttar os inegááveis progressos que se têm verrificado no decurso daas últimas décadas,
d
bastan
ndo para issso recordar que nos úl timos 10 an
nos se verifficou uma ddiminuição superior
a 50% no total de vítimas mo
ortais.
Para o
os bons resultados que
e se têm veerificado, a ação das forças de ssegurança tem
t
sido
fundam
mental. Parra além dass várias cam
mpanhas de
e segurança
a rodoviáriaa desenvolvvidas em
2013, foram reallizadas 50.3
338 acções no âmbito
o da fiscalização rodooviária (19.375 por
parte d
da GNR e 30
0.983 por parte da PSPP) e fiscalizaados mais de
e 3 milhõess de condutores.
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9) Consolidação do Sistema de Pro
oteção Civil
O nossso sistema de
d proteção
o civil asseggura diariam
mente a pro
oteção, seguurança e socorro de
pessoaas e bens. Para fazer face ao vassto conjuntto de amea
aças com qque nos deb
batemos
todos os anos – incêndios
i
fllorestais, chheias, inund
dações, sism
mos, ondass de calor e de frio,
tornad
dos, acidenttes de váriaa índole – e m 2013 pro
ocurou‐se fo
ortalecer o Sistema In
ntegrado
de Op
perações dee Proteção
o e Socorroo (SIOPS), que, enqua
anto conjuunto de esttruturas,
normaas e proced
dimentos, assegura a aatuação con
njunta de todos
t
os aggentes de proteção
p
civil so
ob um com
mando únicco com o iintuito resp
ponder a situações dee iminênciaa ou de
ocorrêência de aciidente gravve ou catásttrofe. Neste
e particularr, cumpre ddestacar a melhoria
m
da cap
pacidade de resposta conferida ao Coman
ndo Nacion
nal de Opeerações de Socorro
(CNOS), dotando‐‐o de maiorr capacidadde de respo
osta e criando os agru pamentos distritais
d
de pro
oteção e so
ocorro, com
m o object ivo de aproveitar os efeitos de escala e sinergias
s
regionais.
Em 20013 contab
bilizaram‐se
e 174.545 ocorrência
as de proteção civill, significan
ndo um
acréscimo significcativo face ao
a observaddo em 2012
2 (+35.091 ocorrências,
o
, correspon
ndendo a
um au
umento dee 25,2%). Tal acrésccimo, indisssociável da
as condiçõões meteorrológicas
adverssas que se verificaram
m no primeeiro trimesttre de 20138, foi sobbretudo pattente na
interveenção dos agentes
a
de proteção
p
civvil em infraestruturas e vias de coomunicação
o (28.458
ocorrêências) e em
m outros evventos de pproteção civvil (78.655), nomeada mente em missões
de lim
mpeza de vias, sinalizaação de peerigos e ações de pattrulhamentto. Por outtro lado,
verificaaram‐se deecréscimos nas famíliaas de ocorrê
ências asso
ociadas aos incêndios urbanos
(habitaacionais ou de outra natureza), aoos acidente
es (rodoviários, tecnolóógicos e ind
dustriais)
e aoss conflitos legais, paara os qu ais contrib
buíram cerrtamente aas campan
nhas de
sensibilização dessenvolvidass, quer no plano das medidas de
e segurançaa contra incêndios,
no âmbito da
d segurançça rodoviáriia. Para além das missões de protteção e soccorro, os
quer n
agentees de proteeção civil, em particuular os bom
mbeiros, efectuaram 781.702 ações no
âmbito
o da “assistêência em saaúde”.
Os incêêndios flore
estais, por seu turno, continuam a representar uma daas maiores ameaças
a
neste d
domínio, ob
brigando a um permannente envo
olvimento dos vários aggentes de proteção
p
civil naa sua prevenção e com
mbate. O Disspositivo Esspecial de Combate
C
a In
Incêndios Fllorestais
8

A título d
de exemplo, refirra‐se que, na seq
quência do episóddio meteorológico de intensa preccipitação e de veentos muito fortes, designado
de “cicloggénese explosivaa”, ocorrido em apenas dois diaas – 18 e 19 de
e janeiro – foram registadas ceerca de 9.500 ocorrências e
mobilizad
dos mais de 35.00
00 operacionais e de 11.000 veícu los.
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(DECIFF) integrou, durante a fase
f
mais crrítica de 201
13, um tota
al de 9.337 ooperacionais, 1.976
veículo
os, e 47 meios
m
aéreos (2 delees contratados adicion
nalmente ppara os meses de
setembro e outub
bro). Deste dispositivoo fizeram paarte 4.531 bombeiros,, 591 eleme
entos do
ocorro (GIPPS) e 948 elementos do Serviçço de Proteção da
Grupo de Intervenção e So
Natureeza e Ambiente, ambo
os da GNR,, 236 operaacionais da Força Espeecial de Bo
ombeiros
(“Canaarinhos”) e 1.506 elem
mentos do I nstituto de
e Conservaçção da Natuureza (inclu
uindo‐se,
aqui, 2279 equipass de sapadores florestaais).
Concreetamente no
n que diz respeito aoos meios aéreos,
a
esse
enciais no ddomínio inicial dos
incênd
dios e na diiminuição da
d intensidaade nas fre
entes de fog
go, em 20113 foi realizzado um
total d
de 6.887 misssões, um valor
v
superioor ao realizaado em 201
11 (6.500) e em 2012 (4
4.812).
Com o intuito quaalificar os agentes
a
de proteção ciivil envolvid
dos no DCIFF, durante o ano de
2013 fforam prom
movidas 13
34 ações d e treino operacional,
o
, especialm
mente dirigiidas aos
Corposs de Bombeeiros. Nestaas ações dee formação
o, em que estiveram
e
eenvolvidos cerca
c
de
300 fo
ormadores e aproximaadamente 2.900 operracionais, privilegiou‐s
p
se um conjunto de
temátiicas prioritáárias, tais como a imp lementação
o do sistem
ma de gestã o de operaações, as
técnicaas de comb
bate a incên
ndios com fferramentas manuais e mecânicaas, as operaações de
coman
ndo e contro
olo ou o con
ntrolo de opperações aé
éreas.
Por fim
m, cumpre efetuar um
ma referênccia honrosaa às 9 pessoas que peerderam a vida em
2013 n
na sequência de incênd
dios florestaais9 (8 bomb
beiros e 1 autarca).

9

O desenvolvimento dos dados
d
sobre os in
ncêndios florestaiis é elaborado em
m capítulo próprio
o.
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Balan
nço da exe
ecução da
a Lei de prrogramação de insttalações e equipam
mentos
das Forrças de Se
egurança

ACÇÇÕES DESENVO
OLVIDAS NO ÂM
MBITO DAS INSSTALAÇÕES (M
MEDIDAS I E III DA LEI Nº61/22007)

NOVOS EMPREEENDIMENTOS CONCLUÍDOS:

Em 20013 foram concluídas duas nova s instalações (GNR) e ampliada uma (ANP
PC), num
investiimento glob
bal de 3.130.401,69€.

NOVASS INSTALA ÇÕES CON
NCLUÍDAS EM
E 2013
Distrito
D

Concelho

Lo
ocalidade

F.S. e
Outras

Protocolo

Empreeendimento

Investim
mento*
(Unidad
de : €)

Lisboa

Oeiras

Ca
arnaxide

ANPC

Não

Ampliação dde Instalaçõess

181.99
92,26

Lisboa

Lourinhã

Lourinhã
L

GNR

Sim

Consstrução

1.400.0
000,00

Setúbal
S

Palmela

Palmela
P

GNR

Sim

Conttrução

1.548.4
409,43
TOTAL

3.130.4
401,69

Fonte
e: Dados DGIE
* Valo
or com IVA incluíído.

OBRAS DE REM
MODELAÇÃO CON
NCLUÍDAS:

Em 20013, o tottal de emp
preendimenntos remodelados e concluídoss representou um
investiimento glob
bal de 3.190
0.927,36€, vvalor que du
uplicou face
e a ano anteerior (1,5 M€).
M
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OBRAS DE REMOD
DELAÇÃO CO
ONCLUÍDAS
S EM 2013
Disttrito

Co
oncelho

Localidad
de

F.SS. e
Ouutras

Proto
ocolo

Empreenddimento

Investim
mento*
(Unidad
de : €)

Be
eja

Beja

Beja

PPSP

Nãão

Ex‐Governo CCivil de Beja

172.17
75,40

Vila Real

Sta Marta
Peenaguião

naguião
Sta Marta Pen

G
GNR

Nãão

Reabilitação dee Coberturas

138.82
20,97

Lisboa

Lisboa

Calçada do Co
ombro

G
GNR

Nãão

Recuperação
R
e Beneficiação
Cobert
rtura

121.55
51,71

Visseu

C
Cinfães

Souselo
o

G
GNR

Nãão

Reparação
R
dos rrevestimentos
exteriores daas fachadas

9.630
0,90

Santtarém

Saantarém

Santarém
m

G
GNR

Nãão

Reabilitação e CConservação
daInfraestrutura Elétrica e Rede
e
Estrutuurada

145.17
72,13

Po
orto

Porto

Porto ‐ 9ª Esq
quadra
Séc. XXI

PPSP

Nãão

Remodelação e Adaptação

257.23
35,25

Setúbal

SSetúbal

Setúball

PPSP

Nãão

Im
mpermeabilizaçção da Cave do
edifíccio

27.705,85

Ave
eiro

A
Aveiro

Aveiro

PPSP

Nãão

Bene
eficiação e Repaaração parcial da
Co
obertura e pareedes exteriores

35.178,00

Ama
adora

D
Damaia

Damaia
a

PPSP

Nãão

Re
emodelação doo edifício para a
instalação d e Transito

180.56
68,98

Po
orto

Porto

Porto ‐ Divisã
ão de
trânsito
o

PPSP

Nãão

molições, execuçção de paredess e
Dem
tetos,
t
pinturas e pavimentos

183.20
04,39

Be
eja

Beja

Beja

AN
NPC

Nãão

Re
eabilitação e Coonservação de
in
nteriores e das Infraestrutura
ele
ectricas e de Reede Estruturada
a

184.11
11,44

Leiria

Leiria

Leiria

AN
NPC

Nãão

Remodelação
R
daas Instalações

346.59
93,09

Lisboa

Lisboa

Lisboa

SSG

Nãão

Remodelação da Zoona de Ampliação

111.05
55,47

Po
orto

Porto

Rua Barão Forrrester
698 e 67
76

SSEF

Nãão

Adaptação de um
m edifício para
instalação da Sedde Regional do
Nortte

173.87
70,34

Braggança

Brragança

Bragança

SSEF

Nãão

Obra
as de Adaptaçã o nas instalaçõ
ões
da Delegaçãoo Regional

11.660,40

Leiria

Leiria

Leiria

SSEF

Nãão

Ex‐Governo Civil ‐ Reabilitação e
Co
onservação da I nfraestrutura e
Rede Estruuturada

262.34
40,83

Santtarém

Saantarém

Santarém
m

SSEF

Nãão

Obras de Addaptação

207.63
34,45

Vian
na do
Casstelo

Vianaa do Castelo

Viana do Castelo

SSEF

Nãão

Reabilitação e Coonservação da
Infrraestrutura e Reede Estruturada

58,58
181.65
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Be
eja

Beja

Beja

SSEF

Nãão

Construção dee Instalações
Modulares
M
paraa a Delegação
Regioonal

68.856,63

Lisboa

O
Oeiras

Tagus‐Park
Porto Salvvo

GIE
DG

Nãão

Adap
ptação p/ criaçãão de gabinetess e
sala de situação nno Pólo da DGIE
E

58.876,71

Lisboa

Lisboa

COMETLIS ‐ Rua
R de
São Julião

PPSP

Nãão

Leiria

Caldas da Rainha

Leirosa

G
GNR

Nãão

Contenção dee Fachadas e
Remodelação do espaço Piso 0 e
cavve
Prestação de serviços de
consservação e restaauro das paredes
exteriores ddo posto

TOTA
AL

308.48
85,43

4.540
0,40

3.190.9
927,36

Fonte
e: Dados DGIE
* Valo
or com IVA incluíído

NOVAS INSTALLAÇÕES INICIADA
AS EM 2013 E Q
QUE TRANSITARAM PARA 2014:

No casso das instaalações, cujas interve nções foram
m iniciadass em 2013 e transitaraam para
2014, rregistou‐se um investim
mento de 113.893.376,19€, repartindo‐se enttre GNR e PSP.

NOVAS INSTALLAÇÕES INIICIADAS E TRANSITA
ADAS PARA
A 2014
Distriito

Conccelho

Localidade
e

F.S. e
Outraas

Protocolo
o

Empreendim
mento

Invesstimento
Estimado
dade : €)
(Unid

Estrem
moz

Estremoz

Estremoz

GNR

Não

Construção do Deestacamento

2.816
6.009,47

Porto

Paredes

Lordelo

GNR

Não

Execução de Acesso aoo Posto Territorrial

180.792,28

Lisbo
oa

Lissboa

Paalácio da Folgossa ‐ 1ª
Divisão Comettlis

PSP

Não

Construçção

3.175
5.903,63

Porto

Po
orto

Aldoar

PSP

Não

Construção de Esquadra

565.924,09

Faro
o

Alco
outim

Alcoutim

GNR

Sim

Remodelação antigo eddifício das Finan
nças

324.865,25

Porto

Paredes

Lordelo

GNR

Sim

Paredes ‐ Construção d o posto territorial

3.992,00
1.013

Porto

Canidelo

Canidelo

PSP

Sim

Construçção

884.804,02

Santarrém

Carrtaxo

Cartaxo

PSP

Sim

Construção de Esquadra

5.505,53
1.645
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Porto

Vila N
Nova de
Gaia

Valadares

PSP

Sim

Construção de Esquadra

856.816,34

Viseu

Manggualde

Mangualde

GNR

Sim

Construção Desttacamento

2.201
1.545,80

Lisbo
oa

Odivvelas

Pó
óvoa de Santo Adrião
A

PSP

Sim

Adaptação
o de Escola Prim
mária para Esqu
uadra
de Trânssito

227.217,78

TO
OTAL

13.893.376,19

Fonte: Dados
D
DGIE
* Valor com
c
IVA incluído
o

OBRAS DE REM
MODELAÇÃO INIC
CIADAS EM 2013
3 E QUE TRANSITTARAM PARA 20
014:

As obras de rem
modelação transitadass para 201
14 representaram um
m investime
ento de
2.101.942,72€, reepresentando um aum
mento de 242%
2
face ao ano annterior (em
m que se
registo
ou um invesstimento, ne
este contexxto, de cercaa de 615.00
00€).

OBRAS DE REMODELA
R
AÇÃO INICIIADAS EM 2013 E TRANSITADA
AS PARA 20
014
Distrrito

Conccelho

Localidade
e

F.S.

Protocolo
o

Empreendim
mento

Investtimento
Estim
mado*
(Unidaade : €)

Lisbo
oa

Lissboa

LLisboa ‐ 4ª Divisão
COMETLIS

PSP

Não

Sub
bstituição da CCobertura

152.1
164,16

Évora

Évvora

Évora

PSP

Não

Beneficiaçção e Adaptaçção do Espaço
o do
ex‐Governoo Civil

153,14
799.1

Setúb
bal

Seeixal

Cruz de Pau
u

PSP

Não

Beneficiação e Reaparaçção de anoma
alias

97.5
536,54

Lisbo
oa

Lissboa

Lisboa

ANPCC

Não

Remodelação das Instalações

349.5
591,14

Vise
eu

Viseu

Viseu

ANPCC

Não

Reabilitaçã
ão e Conservaação de interio
ores
e das Infra
aestrutura eleectricas e de Rede
R
Estruturaada

182.3
314,91

Vise
eu

Viseu

Viseu

SEF

Não

Reabilitação e Connservação da
a
Infraesstrutura e Redde Estruturada

180.5
534,33

Faro

Faaro

Faro

SEF

Não

Remodelaação

180.7
748,50

Faro

Albu
ufeira

Albufeira

GNR

Não

Recupera
ação e beneficciação do possto
te
erritorial de A
Albufeira

900,00
159.9

TO
OTAL

2.101..942,72
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OBRAS AO ABRRIGO DO PROTOCOLO QREN

Ao abrrigo do QREN, a GNR beneficiouu de um invvestimento na ordem dos 450.000€, em
instalaações de Évo
ora e Braga.
O
OBRAS
AO ABRIGO DE PR
ROTOCOLOS QREN

Distrito

Conncelho

L ocalidade

Entidade
Comparticipada

F.S.

Empreenndimento

Investim
mento
Estimaado*

Despessa Paga
até 31‐112‐2013

Unidade : €
Évora

É
Évora

Cartuuxa‐Monsaraz

CM Reguengos
Monsaraz

GNR

Recuperação do Edifficio da Antiga Addega
para Destacamento Territorial

Évora

É
Évora

Telheiro‐Monsaraz

CM Reguengos
Monsaraz

GNR

Braga

Celoorico de
B
Basto

Celorrico de Basto

CM Celorico de
Basto

É vora

Ala ndroal

A
Alandroal

CM Alandroal

2.667 .918,56

0,00

Beneficiação e Requalificação

228 .251,31

755.809,26

GNR

Reabil itação

358 .992,52

3588.992,52

GNR

Adapptação de edifíci o a Posto Territoorial

593 .409,39

177.500,00

3.848 .571,78

4522.301,78

TOTAL

EQUIPAMENTO
O E MOBILIÁRIO

Em 20013, para além das intervenções mencionadas anterio
ormente, taambém se adquiriu
diverso
o equipameento, mobiliário e outtros bens a fim de do
otar os emppreendimen
ntos das
forças de seguran
nça das cond
dições neceessárias para o seu normal funcionnamento.
nvestimento
o rondou 1,5 M€, corrrespondend
do, face a 2012,
2
a um aumento de
d 243%
Este in
(no ano anterior o investimento rondaraa os 437.00
00€).
A GNR
R, PSP e ANP
PC (CDOS) foram as en tidades mais beneficia
adas com o investimento nesta
área.
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EQUIPAM
MENTO E M
MOBILIÁRIO
O ADQUIRIDO / 20133
Investimentto*
(Unidade : €)

Entidadee Beneficiáriaa

Tipo de
d Aquisição

GNR ‐ Alcoutim

Aqu
uisição de 4 pl acas de inaugguração de Ob
bra e de ident ificação de
Autore
es de Projeto

1.328,40

GNR ‐ Lourinhã

Fornecime
ento de Mobiliário

13.585,97

GNR ‐ Palmela

Placard, com 2mxx3m, com logo
otipo da DGIE para colocar no local da
em
mpreitada

GNR ‐ V
Vila do Bispo

Fornecime
ento de Mobiliário

29.289,99

GNR ‐ Palmela

Forne
ecimento de M
Mobiliário e montagem
m
de gradeamentoos e redes de
proteção
p

67.029,00

GNR ‐ Mangualde

Aqu
uisição de 3 P lacas para a cerimónia
c
de lançamento daa 1ª Pedra

797,04

GNR Vila do
o Bispo e PSP
P 9ª
Esquaadra ‐ Porto

Forne cimento de duas placas de inauguração

531,36

COMETLISS ‐ 2ª Esquadrra

Forn de Equipameento AVAC, Bo
ombas de elevvação de esgottos e grades

90.801,06

Fornecim
mento de mobiliário e placa de inauguraçção

29.182,63

Forn
necimento de Cabelagem elétrica e de ca
aixas de passaagem para á
dade
rede publicca de eletricid

5.824,05

Fo
ornecimento dde Infraestrutturas ITED de ligação á redee publica

6.150,00

Forne
ecimento e m ontagem de equipamento
e
de videoconfe
ferência com
e situação
liggação do audittório à sala de

19.096,98

Fornecim
mento eléctricco

89.534,16

Fornecim
mento mobiliário

12.311,84

PSP ‐ Corroios

Foornecimento mobiliário e sinalética

30.099,33

PSP ‐ Damaia

Forne
ecimento de eequipamento para o sistem
ma de comuniccação de voz
e de aparelhos de ar condicionaado e manutenção do siste ma de AVAC

169.490,29

PSP ‐ Setúbal

Fornecimento
F
e colocação de
d aparelhos de
d ar condicioonadado

43.626,87

PSP/CD Faro/FD/UEP

Fornecime
ento de Mobiliário

14.079,69

PSP ‐ Porto
o / 9º Esquadra

Fornecime
ento de Mobiliário

28.224,86

PSP Porto ‐ Divisão Transsito

Fornecime
ento de Mobiliário

15.545,36

PSP
P ‐ Porto

Forne
ecimento e moontagem de sanitários e tubagens de águuas residuais
e ággua potável e equipamento
o eléctrico

177.998,98

PSP Setubal ‐ Invetigaçãão
Crriminal

Fornecimennto de um sisttema de intrussão e do lanteernim

PSP
P ‐ Aldoar

PSP ‐ COMEETLIS Moscaviide

COMETLISS ‐ Rua da Pratta

221,40

6.024,36
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PSP ‐ Valadares

Fornecime
ento de Mobiliário

30.437,58

CDO
OS ‐ Beja

Forn
necimento de sistema de co
omunicações, Multimédia e mobiliário
técnico

86.839,56

Fornecim
mento de Ativvos Informáticcos Voz e Dadoos

90.097,50

Forneccimento de To
orres p/ suporte de Antenass

80.753,19

Fornecimeento de equip
pamentos de energia
e
socorrrida

76.938,96

CDO
OS ‐ Viseu

Forn
necimento de sistema de co
omunicações, Multimédia e mobiliário
técnico

90.159,00

COSS ‐ Lisboa

Forne
ecimento e moontagem de ar
a condicionad
do e de Torress e respetivo
sistem
ma radiante

140.445,09

CDOS ‐ Beja e Viseu

Torres para suporte de an
ntenas

80.753,19

ANPC ‐ Carnaxide

Forn
necimento de equipamento
os eléctricos de potência , ITTED, SADI e
cclimatização na
n zona de am
mpliação

54.585,62

MAI ‐ Ala Nasscente Terreirro do
Paço

Instalação da rede de co
ondensados de ar condicionnado

4.851,72

DGIE ‐ Tagus Park (Porto Salvo)

Fornecime
ento de Mobiliário

3.997,50

CDOS ‐ Viseu e Beja

TOTTAL

1.590.632,,52
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2.

CARAT
TERIZAÇÃ
ÃO DA SEGURAN
NÇA INTEERNA
Ameaças globais à segurançça

Em 20013 ocorrerram alguns fenómenoos que se apresentam
a
m como am
meaças glob
bais e se
projetaam negativamente na segurança interna ‐ e continuou a constataar‐se o esbaatimento
das baarreiras enttre as ameaaças de ind ução intern
na e extern
na ‐ tais com
mo o terrorismo, a
criminalidade orgganizada, de
esignadameente no que
e concerne ao tráfico dde estupefaacientes,
ao tráffico de pesssoas, às miggrações ileggais e à pirataria marítiima e, aindaa, as ciberaameaças,
os extrremismos políticos
p
e id
deológicos e a proliferaação de arm
mas de destrruição masssiva.
No período em apreço
a
man
nteve‐se a ameaça co
orporizada pelo terrorrismo jihad
dista, de
matriz islamista, conotado
c
com a Al Qaaida (AQ) e grupos afiliiados, o terrrorismo solitário, o
recurso
o ao aproveeitamento das
d tecnologgias da info
ormação em
m processos de recrutamento e
de radicalização e a divulgação da menssagem jihad
dista à escala mundial e a particip
pação de
combaatentes ocid
dentais em palcos de jiihad internaacional, aliá
ás um temaa que tem assumido
crescente relevân
ncia.
Noutraa vertente, a espionaggem continuuou como ameaça,
a
enquanto méttodo cada vez
v mais
eficaz para aced
der a informação sennsível para os Estado
os e para oos seus interesses
estratéégicos, num
m contexto mundial ccaracterizad
do pela cre
escente dissputa geopolítica e
económ
mica.
Persisttiram, igualmente, os riscos de attividades re
elacionadas com a prooliferação de armas
de desstruição maaciça e resp
petivos vetoores de lanççamento, te
endo os Esttados consiiderados
prolifeerantes prossseguido essforços no ssentido de contornare
c
m as limitaações imposstas pela
comun
nidade interrnacional. Neste
N
quaddro, sobresssaíram os riiscos de aqquisição de bens de
uso du
ual ou de caaráter sensível, bem ccomo de traansferência de tecnoloogia intangíível e de
utilizaçção do sisteema finance
eiro de paísees ocidentais.
O crim
me organizaado, inserido nos quaddros político
o‐económiccos e securiitários dos países e
das reegiões que se assume
em como os mais im
mportantes para a deefesa do interesse
nacion
nal, mereceu
u destacado
o acompanhhamento.
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No qu
ue concernee ao tráfico internaccional de estupefacien
e
ntes, sobreessaiu o tráfico de
cocaína através das plataaformas attlânticas, com enfoque particuular nas africanas,
enciadas coom as diásp
poras fixadas em Territtório Nacion
nal (TN).
atendeendo às ligaações refere
Na reggião do Sah
hel foram visíveis
v
elevvados níveiis de tensão, em resuultado de múltiplas
m
causass, e o potencial sinérgicco entre narrcotraficanttes e a matrriz insurgennte e terrorista.
Quanto
os relevante
es os movim
mentos com
m destino
o à imigraçção ilegal, podem ser cconsiderado
à Euro
opa, sobretu
udo nos asp
petos relaciionados com o potenccial de conssolidação das redes
criminosas de basse social/faamiliar, a m
multiplicação
o e a diverssificação daas rotas utillizadas e
odi operand
di, bem com
mo o concom
mitante aum
mento dos ffluxos e doss vetores
dos resspetivos mo
push/p
pull.
A pirattaria marítima continu
uou a assum
mir especial relevância na costa orriental africaana ‐ em
especial ao largo
o da costa da Somállia ‐ onde já se registam indíccios da eficcácia da
interveenção de fo
orças internacionais e na região
o do Golfo da Guiné, onde tem vindo a
adquirrir, em conttrapartida, especial im
mportância. A importâ
ância estrattégica internacional
desta região, em razão das suas amplaas reservas de hidroca
arbonetos e de gás, obrigou a
uma m
monitorizaçãão particulaar da atuaçãão deste tip
po de grupos de criminaalidade orgganizada,
cujos eefeitos se faazem sentirr num espaçço cada vezz mais alargado. Neste quadro, o trabalho
t
incidiu
u sobre: a identificaçãão do moddus operand
di dos grup
pos de piraatas que attuam no
Índico;; a avaliação dos impactos neggativos deccorrentes da
d piratariaa junto dos países
costeirros (Somália, Quénia, Moçambiquue); e a compreensão das dinâm
micas dos grrupos de
piratass somalis, bem
b
como da
d sua capaccidade paraa atuar em alto‐mar (ee de se consstituirem
como uma ameaaça direta à circulaçã o comerciaal marítima
a), sobretuddo tendo em
e vista
providenciar apoio à participação de PPortugal em
m missões de
d combatee ao fenóm
meno e à
proteçção do interresse nacion
nal presentee naquela re
egião africa
ana.
Finalm
mente, cump
pre mencion
nar a multipplicidade de
e riscos e de
e ameaças relacionadaas com o
ciberespaço, em particular nos
n domínioos do hacktivismo, da espionage m e do terrorismo,
que tivveram particular destaaque, em 22013, design
nadamente no que cooncerne a atividade
a
dos Esstados ou organizaçõe
o
s que deseenvolvem ou
u patrocina
am atividaddes crescenttemente
agressivas neste domínio.
d
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An
nálise dass principaiis ameaça
as à Segura
ança Interrna
Do ponto de vista da ameaça terroristta foram ob
bservados determinad
d
dos fenóme
enos que
alicerççam e poten
nciam as açções terroriistas, de forrma a contiinuar a garaantir a protteção da
seguraança das peessoas, das infraestrutturas críticaas nacionais, dos granndes evento
os e dos
sistemas eletróniccos de inforrmação.
À sem
melhança do
o que suce
edeu nos úúltimos ano
os permane
eceu como questão central
c
a
deteçãão de indícios que revvelassem, dde forma mediata
m
ou imediata, o envolvim
mento de
cidadããos nacionais ou de esttruturas seddeadas em TN,
T no ativismo, na proopaganda, no
n apoio
logísticco ou no fin
nanciamento de redes tterroristas internacion
nais.
Suscito
ou idêntica atenção o movimentto de cidad
dãos nacion
nais para ppalcos de jih
had, em
particu
ular com deestino a regiões onde a Al Qaida (A
AQ) e afiliadas procuraaram reforççar a sua
posição, com desttaque para a Síria, ou eem direção a regiões sob a influênncia da AL Qaida
Q
no
Magreebe Islâmico
o (AQMI) e de
d grupos teerroristas de
d caráter re
egional, com
mo o Mali.
Efetivaamente, a situação
s
na Síria emerggiu com particular desstaque, em função do elevado
contingente de co
ombatentess que para aali se desloccaram, oriun
ndos de várrios países da
d União
Europeeia, bem co
omo da pressença naqu ele país de grupos terrroristas, algguns com liggações à
AQ‐Co
ore, que têm
m os interesses ocidenttais como alvos prioritá
ários.
Sobresssaem aindaa os riscos de
d eventua is conexõess ao nosso país de anttigos elementos das
estrutu
uras operaccionais de redes terrooristas sepaaratistas ou
u revolucioonárias ‐ ain
nda que
desativvadas ‐ dessignadamen
nte através da utilizaçãão de Portu
ugal como llocal de rettaguarda
de célu
ulas que se encontrem adormeciddas.
A espiionagem política e económica fragiliza a capacidade
e negocial externa do
o Estado
compo
ortando riscos económ
micos e prrejudicando
o os seus interesses vitais, incluindo a
soberaania, a indeependência nacional e a coesão social, pelo que reprresentou particular
preocu
upação, tam
mbém no que diz resppeito ao cre
escente reccurso à cibeerespionage
em para
acesso
o a informaçção relevante.
O amb
biente de crise
c
económ
mica favoreeceu o acessso ilegítim
mo ao conheecimento científico
c
incorporado em produtos desenvolvid
d
dos por em
mpresas e outras insttituições naacionais,
princip
palmente aq
quelas que fizeram avvultados invvestimentoss em tecnoologia de po
onta. De
notar q
que a transfferência de conhecimeento, realizaada a coberrto de atividdades de recolha de
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inform
mação sensíível, e a captação
c
d e recursoss humanos para emppresas estrangeiras
poderãão traduzir‐‐se em sério
os danos paara a econom
mia naciona
al.
Registee‐se que a candidatura de Port ugal a umaa das maio
ores extenssões da plaataforma
continental do mundo
m
consstituiu um ffoco de intteresse para os serviçços de informações
estrangeiros, enttre outras entidades que proccuraram ob
bter conheecimento sobre as
potenccialidades, os
o recursos naturais, oos operadores económiicos, os proj
ojetos em cu
urso e os
seus in
ntervenientes, com o objetivo
o
de obterem uma posição
o remuneraddora e favo
orável na
relação
o com o Esstado português e com
m as empre
esas naciona
ais que opeeraram no setor
s
do
mar.
ue diz respeeito aos exxtremismoss ideológico
os, 2013 fo
oi marcado por uma redução
No qu
significcativa do número de intervençõe
i
es radicais dos gruposs anticapita listas autón
nomos e
anarqu
uistas, no co
ontexto dass manifesta ções anti au
usteridade. A violênciaa induzida por
p estes
gruposs nas man
nifestações de 2012 não teve sequência, ao contráário do qu
ue seria
expecttável. O meenor númerro de maniffestações de massas realizadas nno corrente ano e a
recusaa pontual dos
d próprio
os grupos eem aderirem a açõess de protessto com lid
deranças
políticaas ou sindiicais bem definidas
d
reestringiu‐lhe
es as oportunidades ppara infiltraarem os
movim
mentos de contestação
c
o e criarem focos de in
nsurreição. Isoladamennte, anticap
pitalistas
autóno
omos e an
narquistas continuam a não ter capacidade para cooncretizar os seus
objetivvos revoluciionários.
A extrrema‐direitaa, por seu turno, maanteve‐se ausente
a
do
o espaço ppúblico, não tendo
interveenções de carácter
c
político ou soccial relevanttes. A sua base social dde apoio continuou,
de ressto, a ser muito limitada. No meio skinh
head neona
azi, contuddo, registou
u‐se um
increm
mento do número de atividades direcionadaas para o interior do movimento, como
enconttros‐convívio e concerttos, que conntribuíram essencialmente para eestreitar laçços entre
militan
ntes e difun
ndir propagaanda. Algunns elemento
os deste me
eio continuuaram a desstacar‐se
pelo seu envolvim
mento em atividades criminosas, não relaccionadas coom a sua militância
m
skinhead.
A prátiica de ativid
dades ilegaiis relaciona das com a segurança
s
privada
p
conntinuou, em
m 2013, a
ser relevante no
o contexto da Seguraança Intern
na. Com effeito, dado tratar‐se de uma
atividaade que nãão só perm
mite acesso a setores sensíveis, como tambbém a esp
paços de
diversãão noturna,, tem vindo
o progressivvamente a ser
s infiltrad
da por elem
mentos asso
ociados a
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gruposs criminosos de nature
eza muito ddiversa que a desvirtua
am. Há eviddências de ligação à
extorsãão, ao tráficco de estup
pefacientes,, ao comérccio ilegal de
e armas, ao auxílio à im
migração
ilegal e ao tráfico de seres hu
umanos e leenocínio.
Por ou
utro lado, a incorporaçção de cap itais de origem ilícita, por parte destes grupos, nas
suas aatividades líícitas tem o potenciall de criar distorções
d
de
d concorrêência neste
e sector,
prejud
dicando as empresas de segurannça privadaa que atuam exclusivvamente de
entro da
legalid
dade. Note‐‐se ainda que, em 20113, a atuaçção ilegal de alguns g rupos/empresas se
caracteerizou por um
u increme
ento do usoo da violênccia, quer no desempen ho normal das suas
funçõees, quer na resolução de
d conflitos com conco
orrentes.
Permaneceu signiificativo o potencial
p
dee atratividad
de do nosso
o país para o crime orgganizado
transn
nacional, em
m especial no que se refere à utilização da
as fronteiraas nacionaiss para a
introdu
ução de pro
odutos ilícittos destina dos aos me
ercados eurropeus. A pposição de Portugal
como fronteira externa
e
da UE, a proxximidade hiistórica com
m países dee origem dos
d bens
ilícitos, na Amérrica Latina e em Áffrica, assim
m como a contiguidaade com Espanha,
E
continuaram a ser fatores qu
ue favorece ram esta te
endência.
Relativvamente ao
o tráfico de
d estupefaacientes so
obressai o eixo atlân tico, com especial
incidên
ncia nas pllataformas da África Ocidental e do Sahell, região quue em função dos
elevad
dos níveis de instabilidade po lítico‐securritária e do potenciaal sinérgico entre
narcottraficantes e a matriz insurgentee e terrorissta, deverá continuar a assumir especial
importtância em 2014.
2
Neste contexto, assumiu especial
e
im
mportância a evolução
o da situa ção do trááfico de
nça de redees criminosas de caráccter transnaacional noss PALOP,
estupeefacientes e da presen
tendo em conta os potencciais impacctos das diinâmicas do narcotráffico em TN
N e nas
respetivas diásporas.
No âm
mbito da imigração ilegal, ddestacam‐se
e os fluxo
os com ddestino à Europa,
nomeaadamente por
p via aére
ea, principa l meio de entrada
e
irregular de im
migrantes no
o espaço
Schenggen. Todavia, assinalou
u‐se a diminnuição do grau de ameaça direta aao nosso paaís.
Quanto
ências obseervadas nos países de origem ddos fluxos por via
o às principais tendê
terresttre e/ou maarítima, asssumiram esspecial desttaque o eixo geográficco África Occidental‐
Magreebe, onde a pressão migratória
m
ppermanece em alta, so
obretudo naas principaiis bolsas
de con
ncentração de migranttes no Nort e de África e na África
a Ocidental atlântica (p
principal
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região de origem de migranttes africanoos). Nesta re
egião contin
nuou a obseervar‐se a presença
p
de agentes crim
minosos e das suas rredes de apoio
a
logísstico, conc retamente para o
ões necessáárias.
forneccimento dass embarcaçõ
Por ou
utro lado, a livre circulaação de pesssoas e benss dentro do
o Espaço Schhengen, que facilita
a mob
bilidade dee algumas organizaçõões especialmente dedicadas a crimes contra
c
a
proprieedade, conttinuou a ser exploradaa para a práática de crim
mes diversoos (e sucessivos) em
diferen
ntes países e instrume
entalizada ccomo estratégia para obstar à accção represssiva das
autorid
dades.
As dinââmicas do mercado
m
ilíccito de arm
mas em TN não
n sofreram
m alteraçõees significattivas, em
compaaração com o ano de 2012,
2
uma vvez que, no
o nosso país, o comérccio ilícito de armas
continua a ter peequena esccala e a serr operado pelas redess informais a atuar naas zonas
urbanaas sensíveiss, as quais transacionaam armas maioritariam
m
mente furtaadas a partticulares
(em reesidências e em viaturaas).
Quanto
o ao tráficco internacional de armas, apesar de nã
ão terem sido refere
enciadas
operaçções de compra,
c
de
e venda ou de inttermediação em vioolação dass regras
internaacionais, registaram‐se
e algumas ssituações de
e envolvime
ento de cidaadãos portu
ugueses,
a operrar fora de TN, em atividades dee procurement de arm
mamento, e m especial para os
mercados de países africanos com confllitos interno
os ou envolvvidos em coonflitos regionais.
m adotado um perfil económicoo‐empresarial, fator
As estruturas do crime orgaanizado têm
ontribui parra a maior sofisticaçãoo das operações que envolvem a injeção de
d fluxos
que co
ilícitos de capital na econom
mia nacionall. Isto pode potenciar, a prazo, a utilização do
d nosso
país como zona de recuo e de apoi o logístico,, incrementando, no limite, o risco do
etas, tal co
omo já accontece naas áreas
desenvvolvimento de atividades crimiinosas dire
geográáficas em qu
ue se verificca uma maioor presençaa e/ou influência destaas estruturas.
Em facce da atual conjuntura económicaa e social co
onstatou‐se
e o aumentoo das ativid
dades na
econom
mia paralella, grande parte das qquais configguraram prráticas reiteeradas de fraude
f
e
evasão
o fiscal qu
ue compro
ometeram, de formaa significativa, as reeceitas do Estado.
Dissem
minou‐se, taambém, a prática de uma ampla variedade de esqueemas de fraudes e
burlas contra os cidadãos, desde
d
os maais tradicionais aos ma
ais sofisticaados, com prejuízos
p
particu
ularmente gravosos
g
paara os lesa dos, condu
uzindo, em muitos cassos, a situaações de
rutura financeira. Acresce que o carááter transn
nacional de grande paarte destess crimes
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dificultta a sua identificação e represssão, fatorr especialm
mente agravvado porquanto é
utilizad
da a interneet como plataforma dee muitas desstas operaçõ
ões criminoosas.
Ainda no que con
ncerne ao cibercrime, Portugal nãão ficou imune a tentaativas de infiltração
o Estado, o corridas no
o contexto de campannhas internaacionais,
de sisttemas inforrmáticos do
aparen
ntemente visando
v
o acesso
a
a infformação privilegiada
p
, persistinddo a dificuldade da
atribuiição, de forma conclusiva, da orig em dos ataques.
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Criminaalidade pa
articipada
Neste capítulo são
s
analisadas as parrticipações registadas diretamennte pelos OPC de
compeetência gen
nérica e enviadas à Direção‐Ge
eral da Po
olítica de JJustiça (DG
GPJ), do
Ministério da Justtiça, entidad
de com com
mpetência le
egal para a recolha, traatamento e difusão
dos resultados, no
o quadro do sistema eestatístico nacional,
n
no
os termos ddo artigo 2º, nº2 do
Decretto‐Lei nº 12
23/2007, de
e 27 de abrril, mantendo‐se, assim
m, a metoddologia ado
otada há
mais d
de uma décaada.
Para além das entidades me
encionadas, a DGPJ colige, também
m, os dado s das particcipações
registaadas pela Autoridade
A
de Segura nça Alimen
ntar (ASAE)), Autoridadde Tributárria (AT),
Serviço
o de Estrangeiros e Fronteiras (SEEF), Autorid
dade Marítima Nacionaal/Policia Marítima
M
(AMN//PM) e Poliicia Judiciárria Militar ((PJM), as quais,
q
no se
eu conjuntoo, correspo
ondem a
7.884 registos, os quais, comparativvamente com
c
o ano
o anterior,, apresentam um
decrésscimo de 12
2,3%.

CRIMINALIDADE GERAAL
No ano 2013, os OPC de co
ompetênciaa genérica (GNR,
(
PSP e PJ) registtaram um total
t
de
368.4552 participaações de natureza crim
minal.
Por fo
orma a po
oder ter‐se
e uma vissão de qu
ual a tipologia da ccriminalidad
de mais
repressentativa, optou‐se por apresentaar um quad
dro onde ap
penas estãoo contempllados os
crimess que têm um peso relaativo igual oou superior a 2%, na crriminalidadee geral.
Os quinze crimes que integrram esta ta bela repressentam, aprroximadam ente, 68% do total
das participações registadas..
c
pod
de observa r‐se que o furto, nass suas diveersas formaas, foi a
De entre estes crimes,
r
e também a importância que os crimes rod
doviários
tipologgia mais participada, realçando‐se
assumiram.
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TA
ABELA DE CRIMES
C
MA
AIS PARTICIP
PADOS EM 2013
Denominaçção

A
Ano 2013

Furtto em veículo
o motorizado
o

29.654

Ofensa à integridade física voluntária
v
sim
mples

25.048

Con
ndução de veeículo com ta
axa de álcooll igual superrior a 1,2

24.607

Furtto em residêência c arrom
mb Escal Ou chaves falsaas

22.197

Violência domésstica contra cônjuge ou aanálogos

22.928

Outros danos

18.150

Con
ndução sem habilitação
h
le
egal

12.019

Furtto de veículo
o motorizado
o

14.762

Ameeaça e coacçção

14.680

Furtto de metais não preciosos

13.422

Outros furtos

11.451

Furtto em edif Comerc
C
Ou in
ndust C arroomb Escal Ou
O chav

10.812

Furtto por carteirista

10.263

Incêêndio fogo po
osto em floresta, mata, aarvoredo ou seara

9.295

CRIMINALIDADE PORR GRANDES CATEGORIAS
A cateegoria “crim
mes contra o patrimónnio” continu
uou a ser aquela
a
que maior núm
mero de
casos eengloba, co
om mais de metade do total das paarticipaçõess (54,6%).
Os “crimes
“
con
ntra as ppessoas” fo
oram a
segun
nda catego
oria, reunnindo 22,8
8% das
particcipações, seguida dda categorria dos
“crimes contra a vida em
m sociedad
de”, dos
“crimes previstoss em legislaação penal avulsa”,
“crimes contra o Estado”” e, por fim, dos
“crimes contra a identtidade culttural e
integrridade pesssoal”, que apresentarram um
peso meramente
e residual.
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CRIMINALIDADE PARTTICIPADA EM CADA DISTRITTO E REGIÃO AUTÓNOMA
Relativvamente à espacializaçção da crim
minalidade em
e TN, imp
porta referiir que os dados da
GNR e PSP reporttam‐se ao local da parrticipação, enquanto
e
os dados da PJ reportam‐se ao
local do cometimeento do crim
me.
O disttrito de Lissboa continuou a deestacar‐se dos demais, pelo eleevado núm
mero de
participações.
No conjunto, os distritos de
e Lisboa, PPorto, Setúb
bal, Faro, Braga
B
e Avveiro aprese
entaram
cerca d
de 69% da criminalidad
c
de participaada.

TEBEELA DAS PAR
RTICIPAÇÕEES REGISTA
ADAS POR DISTRITO
D
EM
M 2013
Distrito / R.A.

Ano 201 3

Distrito / R.A.

Ano 2013

LLisboa

90.7400

V.
V Castelo

8.389
9

P
Porto

60.8899

V.
V Real

6.787
7

SSetúbal

34.4877

R A Madeira

6.508
8

B
Braga

23.7433

C.
C Branco

5.230
0

FFaro

23.0600

Évora
É

4.640
0

A
Aveiro

21.7788

Beja
B

4.606
6

SSantarém

15.2833

Bragança
B

4.597
7

LLeiria

15.0611

Guarda
G

4.489
9

C
Coimbra

12.7999

Portal
P
egre

3.352
2

R A Açores

9.898

Sem
S referênccia

2.642
2

V
Viseu

9.474
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CRIMINALIDADE VIOLLENTA E GRAVVE
A crim
minalidade violenta
v
e grave
g
(CVG ), a qual in
ntegra 25 tipos de cri mes que, pela
p
sua
violênccia física ou
u psicológica, se destaccam dos de
emais, registou um tottal de 20.14
47 casos
participados.
De enttre os crimees que integgram a tabeela seguinte
e, realçam‐se, desde loggo, o “roub
bo na via
pública
a (excepto esticão)” e o “roubo por esticão
o” que, no seu conjunnto, represe
entaram
cerca d
de 65% da totalidade
t
deste
d
tipo d e criminalid
dade.

Crimes vviolentos e graves
Ano
o 2013

Denom
minação

Deno
ominação

Ano
A 2013

Homicíd
dio voluntário cconsumado

o em posto de abastecimento
o de
Roubo
116
combu
ustível

237

Ofensa à integridade ffísica voluntáriia grave

579 Roubo
o em transportes públicos

487

Rapto, ssequestro e tom
mada de refén
ns

432 Roubo
o na via pública
a excepto por esticão

7.177

Violação
o

344 Roubo
o por esticão

5.879

Roubo a banco ou outro estab De crédito

124 Outros roubos

Roubo a farmacias

88 Extorssão

Roubo a outros edifíci os comerciais ou
industri ais

os crimes contrra a
Pirataria aérea outro
ança da aviação
o
segura
Motim
m, instigação ou
u apologia púbblica do
828
crime

Roubo a residência

848 Associiações criminosas

Roubo a ourivesarias

90

Roubo a tesouraria ou estações de correio

51 Resistência e coacção sobre funcio
onário
Organizações terroriistas e terrorissmo
20
nacion
nal
Outrass organizações terroristas e tterrorismo
241
intern
nacional

Roubo a transportes de valores
Roubo d
de viatura
Roubo e
em estabelecim
mento de ensino

41 Total

471
214
11
4
13
1.849
*
*
20.147

* Valore
es inferiores a 3 são ocultado
os respeitando o princípio do
o segredo estattístico
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CRIMINALIDADE COM
MPARATIVA NA
A UNIÃO EUR
ROPEIA
A obteenção de dados
d
sobre a criminaalidade na UE, pelas considerávveis diferen
nças nos
métod
dos e definiçções utilizados nos divversos Estad
dos‐membrros, tem‐se apresentad
do como
uma taarefa comp
plexa. Tal circunstânciaa deve ser tida em conta quandoo se utilizam
m dados
estatíssticos, uma vez que, daa análise dee tais valores, se deduz a importânncia políticaa e social
do crim
me e subseq
quentes rep
percussões qque tais leitturas trazem
m para a vidda em socie
edade10.
O Gab
binete de Estatísticas
E
da UE11 (EEurostat) é uma das Direções G
Gerais da Comissão
C
Europeeia, que promove
p
a harmonizaação dos métodos
m
estatísticos entre os diversos
Estado
os‐membross.
No alinhamento deste ente
endimento,, o Eurostaat recebeu um manddato no âm
mbito do
Prograama da Haiaa (2004) paara desenvoolver estatíísticas comp
paráveis soobre crime e justiça
criminal. As med
didas, entre
etanto, introoduzidas fo
oram realizadas no âm
mbito do Plano
P
de
Acão 22006‐2010. O sistema foi reforçaado e amplliado, como
o parte da implementtação do
Prograama de Esto
ocolmo (20
009), docum
mento estraatégico quin
nquenal (20010‐2015) que
q visa
increm
mentar e consolidar a segurançça dos cidaadãos no interior
i
doo território da EU,
propon
ndo‐se criarr uma Europ
pa aberta e segura, que sirva e proteja os ciddadãos.
À sem
melhança do
o que vem acontecenddo em ano
os anteriore
es aquandoo da elaborração do
RASI, e a fim de
d nele se expressareem os termos comp
parativos enntre determinados
fenóm
menos crimin
nais dos paííses da UE, nomeadam
mente quantto à criminaalidade partticipada,
este ano persistiu
u, uma vez mais, a difficuldade na obtenção
o de dados que nos pe
ermitam
efetuar tal análisee com a dessejada atuallidade e pro
oficiência.
Por razzões que no
os superam, consultaddo o Eurosta
at (Eurostatt Yearbook)112, este ape
enas tem
dispon
nível, ao nívvel das estattísticas crim
minais, dado
os relativos ao ano de 22010. Não obstante
o
este fforte constrangimento
o e por cooerência co
om o proccedimento adotado em
e anos
anterio
ores, apreseentam‐se os dados com
mparativos mais recentes, que noo caso em apreço se
reportam a 2010.

10

http://eepp.eurostat.ec.eeuropa.eu/portal//page/portal/crim
me/data/databasse.
http://eepp.eurostat.ec.eeuropa.eu/portal//page/portal/eurrostat/home/.
12
Key figu
ures on Europe – 2013 Digest of th
he online Eurostaat Yearbook.
11

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 37

ntendem exxtemporâneeas as análises que
Assim, porque faace a tal dilação tempporal, se en
udessem ser realizadass, ainda que
e sob a form
ma de tenddências, enttende‐se
neste domínio pu
das as condições para ttais cotejos.
não esstarem criad

bstante tal situação,
s
crrê‐se passívvel de referir que, devid
damente coontextualizaadas, nas
Não ob
extrap
polações posssíveis de efetuar,
e
facee à gradual e transverssal descida de todos oss índices
criminais nos últtimos 3 ano
os, é perfeeitamente plausível co
oncluir quee Portugal, no que
egurança, é um País cu
ujos valoress e perceçã o estão ao nível da
respeitta á criminaalidade e se
média europeia. Tal asserção funda‐se nos dados inscritos no
n Estudo ddo Eurobaró
ómetro ‐
n the Europeean Union””, publicado
o em Julho de
d 2013, e nno qual as matérias
m
“Publicc Opinion in
económ
micas dominam. Neste
e contexto,, a questão
o relativa ao
o crime/inseegurança surge em
13
5.º luggar na médiaa das principais preocuupações doss cidadãos europeus
e
.
A um n
nível nacion
nal, em resp
posta à perggunta “Nestte momento
o, quais sãoo os dois problemas
mais im
mportantess a enfrenta
ar (pelo nossso País)?” este item surge na 8ªª posição (com um
valor d
de 3% por contraponto
c
o ao Desem
mprego que aparece como 1ª preoocupação co
om 72%)
o que indicia que,, no nosso País,
P
existe no cidadão
o uma manifesta sensaação de segu
urança e
subseq
quente senttimento de confiança rrelativamen
nte às autoridades policciais.
13

http://eec.europa.eu/pub
blic_opinion/arch
hives/eb/eb79/ebb79_first_en.pdf..
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Anáálise de da
ados
CRIMINALIDADE GERRAL
DAD
DOS GLOBAIS

Em 20013, foram
m registadaas, pelos O
OPC de co
ompetência genérica (GNR, PSP
P e PJ),
368.4552 participaações crimiinais, o quue represen
ntou uma diminuiçãoo de 6,9% (menos
27.3755 casos), facce a 2012.
Numa análise da criminalidade desde 2 003, constaatou‐se que
e o ano de 22013 foi aquele em
m
baixo e também
m onde a descida peercentual foi
f mais
que see registou o valor mais
significcativa.
Relativvamente à média, o valor
v
de 20013 situou‐se bastante
e abaixo doo valor mé
édio dos
último
os onze anoss.

Fonte: RASI
R de 2012

CRIMINALIDADE MAIS
M
PARTICIPADA

Analisaando a crim
minalidade mais
m particippada (com um peso re
elativo iguall ou superio
or a 2%),
importta, desde lo
ogo, realçar o facto de que, entre os quinze crimes
c
que ccompõem a tabela,
apenas em dois deles
d
se obsservaram a umentos re
elativamentte ao ano annterior, sen
ndo uma
das causas para que
q se tivessse assistidoo a uma dim
minuição tão acentuadda da crimin
nalidade
participada.
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Como já foi refferido, apro
oximadameente metad
de dos crim
mes analisaados nestaa tabela
reportam‐se a crimes de furto, com esppecial incidê
ência no “ffurto em veeículo motorizado”,
me mais partticipado, reepresentand
do 8% do to
otal das parrticipações.
sendo este o crim
d
m‐se os obsservados na
a “conduçãão sem hab
bilitação
De entre os decréscimos, destacaram
legal” (‐24,1%), o “furto em edificiio Comercial ou ind
dustrial com
m arromba
amento,
mento ou chaves falssas” (‐12,4%
%), o “furto
o de metaiis não precciosos” (‐11
1,5%), o
escalam
“furto em veículo motorizado
o” (‐9,5%) e o “furto dee veículo mo
otorizado” ((‐6,8%). Estes cinco
crimess, no seu conjunto, foraam responssáveis por menos
m
11.30
02 casos, quuando comparados
com oss valores reegistados no
o ano anteriior.
Como se observaa na tabelaa seguinte, apenas o “furto de oportunidad
o
de de objeecto não
guarda
ado” (+19,8%) e a “violência
“
ddoméstica contra côn
njuge ou aanálogos” (+3,1%)
apreseentaram sub
bidas.

Crim
mes mais parrticipados no
o ano 2013
Denominação
o

Ano 2012

Ano 20
013

Dif

Var %

Furrto em veículo motorizado

32.772
3

29.654

‐3.1188

‐9,5 %

Ofe
ensa à integridad
de física voluntárria simples

26.430
2

25.048

‐1.3822

‐5,2 %

Con
ndução de veícul o com taxa de álcool igual superrior a 1,2

25.365
2

24.607

‐7588

‐3,0 %

Furrto em residência
a c arromb Escal Ou chaves falsaas

25.148
2

22.197

‐2.95 1

‐11,7 %

Vio
olência domésticca contra cônjuge
e ou análogos

22.247
2

22.928

68 1

3,1 %

Outtros danos

19.641
1

18.150

‐1.49 1

‐7,6 %

Con
ndução sem habiilitação legal

15.844
1

12.019

‐3.8255

‐24,1 %

Furrto de veículo mo
otorizado

15.839
1

14.762

‐1.0777

‐6,8 %

Am
meaça e coacção

15.755
1

14.680

‐1.0755

‐6,8 %

Furrto de metais não
o preciosos

15.171
1

13.422

‐1.7499

‐11,5 %

Outtros furtos

13.702
1

11.451

‐2.25 1

‐16,4 %

Furrto em edif Comerc Ou indust C arromb Escal O
Ou chav

12.345
1

10.812

‐1.5333

‐12,4 %

Furrto por carteirista
a

11.000
1

10.263

‐7377

‐6,7 %

Incêndio fogo posto
o em floresta, ma
ata, arvoredo ou seara

9.333

9.295

‐388

‐0,4 %

Furrto de oportunidade/de objectos não guardados

7.960

9.533

1.5733

19,8 %
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PRO
OACTIVIDADE POLICIAL
P

A pro
oactividade
e policial resulta dda
análisee de um gru
upo de doze
e crimes cuujo
seu vvolume dee participações incidde,
essenccialmente, da
d atividade
e policial. N
No
ano 20013 esta tipologia regisstou um pesso
relativvo de 14%.

Ape
esar de, nnos último
os onze
anos, a tendênncia ser cre
escente,
em 2013 a prooactividade policial
registou uma quebra ace
entuada
(‐10
0,5%), muitto por força das
desccidas registaadas nos crrimes de
“con
ndução sem
m habilitaçã
ão legal”
(‐3.8
825 casos)), “outros crimes
relacionados ccom a im
migração
ilega
al” (‐826 c asos) e “co
ondução
de veículo com
m taxa dee álcool
igua
al ou superiior a 1,2 g//l” (‐758
caso
os).
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Os crim
mes rodoviiários registtaram, no gglobal, um decréscimo
o de 10,8%,, traduzindo
o‐se em
menoss 4.635 participaçõ
ões registaadas. Estaa considerrável dimiinuição de
eveu‐se,
essenccialmente, como se pode
p
obserrvar pelo gráfico,
g
ao decréscimoo que o crrime de
“condu
ução sem habilitação legal”
l
apressentou, tendo sido ressponsável ppor uma dim
minuição
de mais de 80% observada neste conjunnto de crime
es.

ANÁÁLISE DE ALGU
UMAS TENDÊNC
CIAS CRIMINAISS QUE SE OBSE
ERVARAM CONSISTENTES NA DÉCADA

CRIMES DE FURRTO

Como se pode constatar, os seguintes ffurtos apressentaram te
endências dde decréscim
mo, com
especial relevo paara as registadas nos ccrimes de “ffurto de veíículo motorrizado” e “ffurto em
o motorizad
do”.
veículo
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CRIMES VIOLEN
NTOS
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CRIMES AUTON
NOMIZADOS NA TABELA DE NOTA
TAÇÃO ESTATÍSTICA A PARTIR DO ANO 2010
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CATEGORIAS DE
D CRIMES
‐ Crimes dee Burla (Burla com fraude bancárria; burla relativaa a seguros, burla
a para a obtenção
o de alimentos, bbebidas ou serviçços, burla
informáticaa e nas comunica
ações, burla relativa a trabalho ouu emprego, outras burlas)
‐ Crimes dee Dano (danos co
ontra o patrimóniio cultural, outross danos)
‐ Crimes reelativos a estupeffacientes (Tráfico
o de estupefacienntes, cultivo para consumo de estu
upefacientes, outtros crimes respeitantes a
estupefacieentes)
‐ Crimes in
nformáticos (Aceesso indevido ou ilegítimo/interceepção ilegítima, Falsidade inform
mática, Outros criimes informático
os/crimes
informáticoos, Reprodução ilegítima
i
de prog
grama protegido, Sabotagem info
ormática, Viciação
o ou destruição dde dados/dano relativo
r
a
dados/proggramas)
‐ Crimes co
ontra a integrida
ade física volunttária (Ofensa à inntegridade física voluntária simplles, Ofensa à inteegridade física vo
oluntária
grave)

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 45

DISTRIBBUIÇÃO GEOGRRÁFICA DAS PAARTICIPAÇÕESS

PARTICIP
PAÇÕES REGISTADAS PO
OR DISTRITO
O E VARIAÇÕ
ÕES OBSERVA
ADAS
Distritos

Ano 2012

Ano 2013

23.169

21.778

‐1.391

‐6,,0 %

Portal eggre

4.670

4.606

‐64

‐1,,4 %

24.073

23.743

‐330

‐1,,4 %

Bragança

5.163

4.597

‐566

‐11,,0 %

C. Branco

5.677

5.230

‐447

‐7,,9 %

Coimbra

14.341

12.799

‐1.542

Évora

5.016

4.640

Faro

25.412

Aveiro
Beja
Braga

Guarda
Leiria
Lisboa

Dif

Var %

Distrritos

Ano
o 2012

Ano 20
013

3.610

3.3
352

‐258

‐7,1 %

Porto

6
63.333

60.8
889

‐2.444

‐3,9 %

Santarém
m

16.703

15.2
283

‐1.420

‐8,5 %

Setúbal

3
35.988

34.4
487

‐1.501

‐4,2 %

V. Castello

8.183

8.3
389

206

2,5 %

‐10,,8 %

V. Real

7.352

6.7
787

‐565

‐7,7 %

‐376

‐7,,5 %

Viseu

10.234

9.4
474

‐760

‐7,4 %

23.060

‐2.352

‐9,,3 %

R A Açores

1
10.371

9.8
898

‐473

‐4,6 %

4.304

4.489

185

4,,3 %

R A Madeeira

7.005

6.5
508

‐497

‐7,1 %

16.667

15.061

‐1.606

‐9,,6 %

S referên
ncia

2.712

2.6
642

‐70

‐2,6 %

101.844

90.740

‐11.104

‐10,,9 %

395
5.827

368.452

‐27.375

‐6,9 %

Total

Dif

Var %

Os disttritos de Lissboa, Porto, Setúbal, FFaro, Braga e Aveiro co
ontinuaram a destacarr‐se pelo
elevad
do número de participações reggistadas, quase
q
todos apresenttando decrréscimos
consideráveis, com especial relevo paraa as variaçõ
ões observa
adas em Lissboa (‐10,9%
%), Faro
(‐9,3%
%) e Aveiro (‐6%).
(

O decréscimo glo
obal fez‐se sentir porr quase tod
do o TN, com
c
exceçãão nos distritos da
Guarda (+4,3%; +185
+
casos) e de Viana do Castelo
o (+2,5%; +2
206 casos).
De enttre os restaantes distritos e R.A., m
merecem esspecial relevvância as vaariações registadas
em Braagança (‐11
1%), Coimbrra (‐10,8%), Leiria (‐9,6%) e Santarrém (‐8,5%) .
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REG
GISTOS POR LO
OCAL DE PARTIC
CIPAÇÃO E PESO
O RELATIVO NO
O TOTAL

Peso relatiivo
> 17%
[9% ‐ 17%
%[
[5% ‐ 9%[
[3% ‐ 5%[
[2% ‐ 3%[
< 2%

ESPPACIALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO
O DA CRIMINA
ALIDADE PART
TICIPADA E RÁCIO
Á
DA CRIM
MINALIDADE POR 1.000
HAB
BITANTES
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TEN
NDÊNCIAS OBSERVADAS, NOSS ÚLTIMOS ANO
OS, EM ALGUN
NS DISTRITOS OU
O R. AUTÓNO
OMAS
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COMPO
ORTAMENTO DAS
D GRANDES CATEGORIAS CRIMINAIS

PARTICIPA
AÇÕES REG
GISTADAS POR GRA
ANDES CAT
TEGORIASS CRIMINA
AIS
Grandes ca
ategorias

An
no 2013 Anno 2012

Crimes contra as peessoas
Crimes contra o pattrimónio
Crimes contra a identidade cultu
ural e integr idade pessoaal
Crimes contra vida em
e sociedad
de
Crimes contra o Estado
Crimes previstos em
m Legislação Avulsa

TOTAL

Dif
D

Var %

83.976

86.548

‐2
2.572

‐3,0 %

201.213

218.236

‐17
7.023

‐7,8 %

13

7

6

85,7 %

50.167

52.916

‐2
2.749

‐5,2 %

6.720

6.725

‐5

‐0,1 %

26.363

31.395

368.452

‐5
5.032 ‐16,0 %

3395.827 ‐27
7.375 ‐6,9 %

O decrréscimo glo
obal também se fez seentir ao nívvel de todas as grandees categoriias, com
exceçãão dos “crimes contra
a a identiddade cultura
al e integriidade pessooal”, cujos valores
foram residuais.
Relativvamente ao
o que se tinh
ha verificaddo no ano anterior, sub
blinha‐se o ffacto de os “crimes
contra
a a vida em sociedade”” e os “crim
mes contra o Estado” terem regisstado decré
éscimos,
contrariamente ao verificado
o no ano dee 2012.
A cateegoria dos “crimes
“
con
ntra o patrim
mónio” foi aquela que
e mais se ddestacou, qu
uer pela
variaçãão percenttual, quer, especialm
mente, pelo valor quantitativo
q
o registado. Este
decrésscimo deveu
u‐se, em graande medidda, às descidas observa
adas na maaioria dos crrimes de
furto, aalgumas bastante exprressivas.
Destaccou‐se, aind
da, a variação dos “criimes previstos em legiislação avullsa”, a qual deveu‐
se, esssencialmente, ao decréscimo obbservado no “crime de
d conduçãão sem hab
bilitação
legal”.
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CRIMES CONTRA AS
A PESSOAS

Como se constataa pelo gráfiico, de entrre os
crimess que integrram esta caategoria exisstem
três

que,

pelo
o

elevado

número

de

participações, se distinguiraam dos dem
mais,
n seu conjjunto, cercca de
repressentando, no
75% d
do total das
d
83.976
6 participaações
registaadas.

De

enttre

os

decréscim
mos

reggistados,

destacaram
m‐se os crim
mes de “ofeensas à inteegridade
física volu
untária sim
mples” (‐55,2%), “am
meaça e
coação” (‐6,8%) e “outros crimes co
ontra a
integridad
de física” (‐2
23,9%)

Relativvamente aos aumentos, o cri me de
“violên
ncia

domééstica

con
ntra

cônjuuge

ou

análog
go”, com uma variaçãão de +3,1%
%, foi o
crime com a alteração mais significativva, uma
vez

que

passsou

de

um

decrréscimo

considerável em 2012, paraa uma subbida em
2013.
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PESO QUE ESTAA CATEGORIA ASSSUME EM CADAA DISTRITO OU R. A.

Os “ccrimes con
ntra as peessoas”
registaaram uma maior inccidência
nos d
distritos do
o interior e nas
Regiõees Autónom
mas, sendo que foi
nestass duas ond
de esta caategoria
assumiu os valorees mais elevvados.
Por op
posição, noss distritos de
d Faro,
Lisboa, Leiria, Santarém e Setúbal,
S
esta ccategoria ap
presentou valores

RA Aço
ores
33,5%

de inciidência mais reduzidoss.
RA Madeira
41,2%

CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO
O

Neste crimes, realçaram
m‐se, pelo
o peso
relativo que detiveram, quatro tiipos de
crim
mes de furto
o e o crime dde “outros danos”.
O “furto
“
em veículo m
motorizado” , com
14,7
7% do total das particiipações reggistadas,
foi o crime con
ntra o patrim
mónio que mais se
desttacou.
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Realçaam‐se, nestaa categoria, as diminu
uições
registaadas nos crimes de “ro
oubo por estticão”
(‐16,8%
%), “furto em edifíciio comerciaal ou
industrrial com arrombamen
nto escalam
mento
ou ch
haves falsa
as” (‐12,4
4%), “furtoo em
residên
ncia com arrombamen
a
nto escalam
mento
ou cha
aves falsass” (‐11,7%) e o “furt o em
veículo
o motorizad
do” (‐9,5%).
Todos

estes

c
crimes

ap
presentavam
m

já

ncias de decréscimo
d
os em 20112, à
tendên
exceçãão dos furto
os de metais não preciiosos, que, não obstante, registarram, em 2013, uma
descida relevantee.

Relativamen
R
nte

aos

crimes

que
q

se

destacaram
d
pelos aum
mentos verificados,
particular
p
atenção
a
paara dois tipos de
furto
f
que foram auutonomizad
dos em
2012:
2
“furto
o de oportunnidade/de objectos
o
não
n
guarda
ados” (+199,8%) e “fu
urto em
edifício
e
comercial o u industriial sem
arrombame
a
ento, escalaamento ou chaves
falsas”
f
(+10
0%).

Quanto
o às burlass, os aumen
ntos verificcados em 2013 confirm
maram a teendência qu
ue já se
verificaara no ano anterior: o crime de “outras burlas”
b
registou um aaumento de
e 11,4%,
variaçãão semelhaante à registada em 2012, e o crime de “burla com
m fraude ba
ancária”
assinallou um aumento de 31,9%, aceentuando, considerave
c
elmente, a tendência do ano
anterio
or.
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PESO QUE ESTAA CATEGORIA ASSSUME EM CADAA DISTRITO OU R. A.

a observad
do para a
Contraariamente ao
36,0%

catego
oria anterio
or, esta categoria
c
assumiu

maior

ocorrênccia

nos

os do lito
oral, com especial
distrito
destaq
que para oss distritos de
d Leiria,
Lisboa, Setúbal e Faro.
RA Açores
44,1%

RA Madeira
36,6%

CRIMES CONTRA A VIDA EM SOCCIEDADE

Esta categoria fo
oi a terceirra com maaior
mo se poode
númerro de reggistos. Com
observvar,

praticcamente

metade

ddas

participações foraam respeitaantes ao crim
me
de “co
ondução com
m taxa de álcool
á
igual ou
superio
or a 1,2 g/l”
g/ que, co
onjuntamennte
com oss crimes de “incêndio fogo
f
posto eem
florestta, mata, arvoredo ou seara” e
“contra
afacção ou falsificação
o e passageem
de moeeda falsa”, representaram 80% doo total das 50.167
5
partticipações.
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Os crimes de
e falsificaçãão, nas differentes
form
mas,

observaram
o

descréscimos

sign
nificativos. De entre estes, o crrime de
“co
ontrafacção falsificaçãão de títu
ulos de
créd
dito ou valo
ores seladoos e sua passsagem”
(‐33
3,8%) e o crime de “contrafaccção ou
passsagem de moeda falssa” (‐15,2%
%) foram
os

que

re
egistaram

mais

variações

entuadas.
ace

Relativvamente àss subidas mais
m relevanntes, o crim
me
de “da
ano contra a natureza”” (+126,8%) e o crime de
d
“poluiçção” (+10,5
5%), aprese
entaram os incrementos
mais reelevantes.
Amboss os crimess já tinham
m apresentaado variaçõ
ões
semelh
hantes duraante o ano de
d 2012.

PESO QUE ESTAA CATEGORIA ASSSUME EM CADAA DISTRITO OU R. A.

Os trê
ês distritos onde estta categoria mais
incidiu foram os de Viana do Castelo, Villa Real e
Guardaa.
À exceção de Vian
na do casteelo, toda a base de
RA
A Açores
11%

incidên
ncia deste tipo de criimes se asssinalou,
com paarticular desstaque, no iinterior do TN.
T

RA Madeira
16,1%
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CRIMES CONTRA O ESTADO

Dentro
D
de
esta categooria criminal, os
crimes
c

de
e

“desobeediência”

e

de

“resistência
“
a e coacçãão a funccionário”
representar
r
ram 80% doo total, com
m grande
destaque
d
para o pprimeiro, o qual
representou
r
u mais de metade do
d total
verificado:
v
6.720
6
particcipações.

Os

decréscimo
os,

quantitativos,

n
não

em

termos

foram
m

muito

expresssivos, contudo algum
mas das
variaçõ
ões, em teermos perccentuais,
foram elevadas. Destaque
e, neste
sentido
o,

para

as

variações
v

observvadas nos crimes de “tirada,
evasão
o e motim de
d presos” (‐46,7%),
“outro
os crimes contra
c
o Esstado” (‐
35,1%)) e “outros crimes
c
conttra a realizaação da justtiça” (‐10,1%
%).
O me
esmo se ve
erificou co m os valores que
registaram aume
entos, senddo estes re
eduzidos
em te
ermos quan
ntitativos, m
mas com vaariações
percentuais bastante elevvadas, como foi o
casos dos “crimes eleitorais”” (+1200%),, “abuso
de au
utoridade” (+110%) e “bbranqueam
mento de
vanta
agens de pro
oveniência iilícita” (+92,9%).
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PESO QUE ESTAA CATEGORIA ASSSUME EM CADAA DISTRITO OU R. A.

onas onde esta cate
egoria
As zo
atingiu
u

um
ma

maior

prepon
nderância foram a R. A.
Açoress, Évora, Lisboa, Gu
uarda,
Portaleegre e Faro.
RA Açorres
3,6%

RA Madeira
1,4
4%

CRIMES PREVISTO
OS EM LEGISLAÇ
ÇÃO AVULSA

Nesta categoria, sobressaaíram, pel o
peso rrelativo observado, os crimes d e
“condu
ução sem habilitaçã
ão legal” e
“tráfico de estupeefacientes” .
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Nas desciidas observvadas, desttacou‐se
a rubrica
a criminall “outros crimes
relacionad
dos com a imigraçao
o ilegal”
(‐44,9%) e o crime dde “conduçção sem
habilitaçã
ão legal” (‐224,1%).

No

q
que

respeita

às

su
ubidas

maais

relevan
ntes, destaacaram‐se o crime de
“práticca ilicíta de jogo, preseença em loccal
ilicíto”

(+41,7%
%)

e

o

crime

de

“especculação”(+3
36%).

PESO QUE ESTAA CATEGORIA ASSSUME EM CADAA DISTRITO OU R. A.

Esta

categoria

que
destaq

nos

assumiu
u
distritos

especi al

de

Lisbo a,

Setúbaal, Leiria, Santarém e na R. A
A.
Açoress.
RA Açores
7,7%

RA Madeira
5%
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CRIMINALIDADE VIOLLENTA E GRAVVE
DAD
DOS GERAIS

A CVG registou um total de 20.147 parrticipações,, acentuand
do a tendênncia de desccida que
tem vindo a apressentar nos últimos
ú
anoos. Em 2013
3 observou uma diminuuição de ‐9,,5% face
ao ano
o anterior, corresponde
c
endo a men
nos 2.123 participaçõe
es.
No grráfico seguinte apressenta‐se o comportam
mento da CVG nos últimos 11
1 anos,
destaccando‐se o ano
a em anáálise (2013),, pelo valor registado, que se situ ou muito abaixo da
média.

Este feenómeno teem por base
e os crimes que, pela
sua vio
olência físicca ou psico
ológica, cauusam um
maior sentimento
o de insegurrança. Em t ermos de
registo
os, dois crimes assum
mem, já háá muitos
anos, um peso relativo prreponderannte nesta
catego
oria criminal: o “rou
ubo na viaa pública
(excep
pto esticão)” e o “rou
ubo por estticão”, os
quais, no seu conjunto,
c
representarram, em
2013, cerca de 65
5% das 20.1
147 particip
pações. O
crime

de

“ressistência

e

coaçãoo

sobre
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funcion
nário”, apessar de ter assumido um
ma represen
ntatividade muito maiss reduzida, realçou‐
se, ainda assim, dos demais.
minuições observadas
o
nesta tipolo
ogia criminal, destacarram‐se as variações
v
Analisaando as dim
observvadas nos crimes de
d “roubo a ourivessaria” (‐45
5,1%), “ho micídio vo
oluntário
consum
mado” (‐22,,1%), “roub
bo a outros edifícios co
omerciais ou
u industriais
is” (‐15,3%), “roubo
a resid
dência” (‐1
14,8%) e a “violação” (‐8,3%). Sublinha‐se
S
que, em 22012, estess crimes
tinham
m observado aumento
os, apresenttando uma inversão da
d tendênciia considerrável em
2013.
m, enfatizar os decrésc imos que o “roubo por esticão” ((‐16,8%) e o “roubo
Importta, também
na via pública (exxcepto esticcão)” (‐2,8%
%) assinalaram, considerando o seeu peso relativo na
catego
oria da CVG..

os aumentos observaados e seguindo a an
nálise anteerior, os crimes de
Relativvamente ao
“roubo
o a tesoura
aria ou esta
ação dos CCTT” (+41,7
7%) e de “rroubo em ttransporte público”
(+14,9%) inverterram a tendência que ttinhan obse
ervado em 2012 – de diminuição
o – para
registaarem, em 20
013, aumen
ntos consid eráveis. Para além desstes, observvaram‐se au
umentos
nos criimes de “ro
oubos a farm
mácias” (+77,3%), “raptto, sequestro e tomadaa de reféns”” (+3,1%)
e “roub
bo a posto de
d abasteciimento de ccombustívell” (+2,2%).
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p todas as rubricas que integram esta
A tabeela seguintee ilustra oss valores reegistados por
catego
oria, com exceção doss valores in feriores a 3, ao abrigo da preseervação do segredo
estatísstico.

Crimin
nalidade violentaa e grave ‐ Particcipações ano 2013 ‐ 2012
Crimes violenttos e graves

Ano 2012 Ano 2013

Crimes violentos e graves

Homicídio voluntário
v
consumad
do

149

116

Roubo a outros edifícios com
merciais ou industriaais

Ofensa à integridade física volu
untária grave

701

579

Roubo em
e estabelecimento
o de ensino

Rapto, sequ
uestro e tomada de reféns
r

419

432

Violação

375

344

Roubo na via pública excepto por
p esticão

7.385

7.177

Roubo a banco ou outro estab De
D crédito

123

124

Roubo a tessouraria ou estaçõess de correio

36

51

232

237

7.067

5.879

Roubo a ressidência

995

848

Resistê ncia e coacção sobre funcionário

Roubo de viatura
v

341

241

Roubo a farrmacias

82

88

164

90

Roubo em posto
p
de abastecimeento de combustível
Roubo por esticão
e

Roubo a ourivesarias

Ano 201
12 Ano 2013
97
77

828

5
53

41

Roubo em
e transportes públ icos

42
24

487

Roubo a transportes de valo
ores

2
26

20

Outros roubos

59
99

471

Extorsão
o

22
22

214

*

11

Motim, instigação ou apologgia pública do crime

1
11

4

Associações criminosas

2
22

13

1.86
63

1.849

Organizzações terroristas e teerrorismo nacional

*

*

Outras organizações
o
terrorisstas e terrorismo internacional

*

*

Piratariaa aérea outros crimees contra a segurançaa da aviação

* Valor não
n apresentado ao abrrigo do segredo estatísttico
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DISSTRIBUIÇÃO GEEOGRÁFICA DA CRIMINALIDADDE VIOLENTA E GRAVE

O decréscimo glo
obal da CV
VG observa do a nível nacional distribuiu‐se
d
e pela maio
oria dos
os e Regiõ
ões Autóno
omas. Nestte sentido, apenas quatro
q
disstritos assinalaram
distrito
aumen
ntos, quand
do comparados com o aano anterio
or.
CRIMINALIDADE VIOLENTA
A E GRAVE POR DISTRITO
D
E R. AU
UTÓNOMA 2013//12
Distrrito / R. Autónomaa

Ano 2012

A 2013
Ano

Aveeiro

680

579

‐101
1

‐14,9 %

Portal egre

Beja

125

112

‐13
3

‐10,4 %

Porto

Braga

881

838

‐43
3

‐4,9 %

Santarém

Bragança

61

78

17
7

27,9 %

Setúbal

C. Branco
B

135

130

‐5
5

‐3,7 %

Coi mbra

524

537

13
3

Évo
ora

166

157

1.340

Guaarda
Leirria

Faro

Lisb
boa

Dif

Var %

D
Distrito
/ R. Autóno
oma

Ano 2012

Ano 2013

137

114

‐23

‐16,8 %

3.472

2.873

‐599

‐17,3 %

610

480

‐130

‐21,3 %

2.709

2.562

‐147

‐5,4 %

V. Castelo

150

154

4

2,7 %

2,5 %

V. Real

114

105

‐9

‐7,9 %

‐9
9

‐5,4 %

Viseu

204

235

31

15,2 %

1.139

‐201
1

‐15,0 %

R A Açores

258

181

‐77

‐29,8 %

105

85

‐20
0

‐19,0 %

R A Madeira

267

246

‐21

‐7,9 %

616

538

‐78
8

‐12,7 %

S/ referência

63

91

28

44,4 %

9.653

8.913

‐740
0

‐7,7 %

22.270

20.147

‐2
2.123

‐9,5 %

Total

D
Dif

Var %

REG
GISTOS POR LO
OCAL DE PARTIC
CIPAÇÃO E PESO
O RELATIVO NO
O TOTAL

Peso relativo
> 20%
[10% ‐ 20%
[4% ‐ 10%[
[2% ‐ 4%[
[1% ‐ 2%[
< 1%
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Analisaando o peso
o relativo que
q cada um
m dos distriitos e Regiõ
ões Autónom
mas aprese
entaram,
verifico
ou‐se maio
or incidênccia nas Áreeas Metrop
politanas, com
c
princippal destaque para
Lisboaa, registando, aproximadamente, 44% do to
otal, seguindo‐se o Poorto e Setúbal com
es cinco disstritos congregaram
níveis de incidênccia semelhantes e, por fim, Faro e Braga. Este
81% daa totalidade
e da CVG.

ESPPACIALIZAÇÃO DA CRIMINALIDADE – VARIAAÇÕES OBSERVA
ADAS E ÍNDICE DE CRIMES PO
OR 1000 HABIT
TANTES

R. A. Aço
ores

R. A. Mad
deira

Variaação 2013 / 2012

Rácio crimes / 1000 hab
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HOMICÍÍDIO VOLUNTÁÁRIO CONSUM
MADO
De aco
ordo com os dados disponibiliza
d
ados pela DGPJ,
D
regisstaram‐se 111614 particcipações
relativas ao crimee de “homiccídio voluntáário consum
mado”.
Face a 2012, o crime de hom
micídio regis tou uma diminuição de 33 casos,, representaando um
decrésscimo de 22
2,14 %. Estaa variação coontrariou o aumento verificado
v
d e 2011 paraa 2012.
É neceessário ter presente que os valorres observaados apenass se reporttam a particcipações
que vvão ser alvvo de abertura de innquérito e que, na sequência das investigações
subseq
quentes, podem vir a apresenntar‐se com
mo factos que não correspond
dem ao
presum
mido inicialm
mente.
Os dad
dos seguintees e a sua análise
a
conssideraram, assim,
a
os in
nquéritos reegistados pe
ela PJ na
sequên
ncia das invvestigaçõess iniciadas ccomo homicídio, indep
pendentem
mente do re
egisto da
participação iniciaal.

No gráfico seguinte são apresentadas as percenttagens relativas aos ddetidos efettuados e
arguidos constituíídos em 201
13, pelo crim
me de hom
micídio dolosso consumaado.

14

Fonte: D
DGPJ.
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ANÁÁLISE DOS INQ
QUÉRITOS POR HOMICÍDIO DO
OLOSO CONSUM
MADO COM INÍCIO DE INVESTTIGAÇÃO EM 2013
2

Tendencialmente este tipo de crime tem como autor um ou mais eelementos do sexo
mesmo sexo
o.
masculino, sendo a vítima também do m

Verifica‐se que, maioritariamente, o hhomicídio foi
f praticad
do em conntexto relaccional, e
o deste, reggistou‐se um
m número cconsideráve
el de casos em que fooi praticado
o no seio
dentro
das rellações de in
ntimidade.
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O principal instrumento utilizado na pe rpetração da
d agressão
o foi a arma de fogo, se
eguindo‐
se a arrma branca..
As situ
uações ondee não foi referenciada a arma da agressão fo
oram aquelaas onde se registou
a utilizzação de instrumentoss concorrenntes ou caso
os em que o inquéritoo ainda se encontra
e
em invvestigação, estando por esclarecerr a sua auto
oria e objeto
o de agressãão.
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CRIMESS SEXUAIS
Nos grráficos segu
uintes são apresentadoos os dados de 2013, re
elativos aoss detidos effetuados
e arguidos constittuídos por tipo
t de crim
me sexual15:

15

Fonte P
PJ.
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Quanto
o aos inquééritos iniciad
dos em 20113, houve a destacar, pela ordem dde incidênccia
criminal, os seguintes:
-

Abuso sexxual de crian
nças;

-

Violação;

-

Atos sexuaais com ado
olescentes;

-

Pornograffia de menores;

-

Abuso sexxual de pesssoa incapaz de resistên
ncia.

O gráfiico seguintee apresentaa os totais reegistados:

Se con
nsiderarmoss os anos an
nteriores, vverificámos que o crim
me de “abusso sexual dee pessoa
incapa
az de resistêência” apre
esentou o vvalor idêntico quanto ao númeroo de particcipações,
face a 2012.
Os grááficos abaixo representtam os valoores de 201
10 a 2013, sendo obseervável a te
endência
evolutiva neste tipo de criminalidade noo mesmo pe
eríodo temp
poral:
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Abuso sexxual de crianças

Quanto
o à carateriização demográfica doos intervenie
entes, arguiido e vítimaa, apresentaam‐se os
dados apurados no
n âmbito dos inquéritoos participaados com in
nício de inveestigação em
m 2013.
Face aos dados reegistados, manteve‐se
m
e a acentuad
da incidênccia nas vítim
mas feminin
nas e em
contrapartida a preponderân
ncia de arguuidos mascu
ulinos.

As oco
orrências on
nde a vítimaa não está ddeterminad
da referiram
m‐se a casoss que se encontram
em invvestigação e que têm por
p base deenúncias anónimas sob
bre determiinados susp
peitos de
práticaas de abusso sexual de criança s, não ten
ndo, ainda,, sido posssível identificar as
potencciais vítimass.
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minada a data de início dos facttos que tipificam
m o crime o que impossibilita a ddeterminação da
a idade. Esta
(*) Ainda não está determ
c
da inve
estigação.
atualizaçãão é feita com a conclusão

No criime de ab
buso sexual de criançças prevale
eceu o quadro das rrelações faamiliares
enquanto espaço
o social de relacionam ento entre o autor do
os factos crriminais e a vítima.
Estand
do em análise os inquéritos partiicipados po
or ano e pe
esquisados em janeiro
o do ano
seguinte, constatou‐se que, em algumaas situações, o desenvvolvimento da investiggação do
obre o relacionamentoo entre auttores do
crime ainda não permitiu consolidar oos dados so
crime e vítima, daaí o elevado
o número dee casos “desconhecido
os”, “outro” e “s/referê
ência”.
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Violação

O núm
mero de inquéritos partticipados deemonstrou uma relativva estabilizaação neste tipo
t de
crime.
Prevaleeceram as relações
r
de conhecimeento, seguin
ndo‐se as re
elativas ao qquadro familiar.

Estand
do em análiise os inqué
éritos particcipados por ano e pesq
quisados em
m janeiro do
o ano
seguinte, constato
ou‐se que, em
e algumass situações,, o desenvolvimento daa investigaçção do
crime não permitiu, ainda, co
onsolidar oss dados sob
bre o relacio
onamento eentre autore
es do
crime e vítima.
Ao níveel da caractterização de
emográfica dos interve
enientes efe
etuou‐se a sseparação dos
d
crimess de vítima menor
m
face à situação de vítima adulta.
a
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Gráfico
os ilustrativo
os dos escalões etárioss dos arguid
dos e vítima
as, relativam
mente à vio
olação de
menorees

os relativos ao crime de violação
v
(excceto violação
o de menoress)
Gráfico
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICCA
DAD
DOS RELATIVO
OS AO NÚMERO
O DE OCORRÊNCCIAS

Em 20013 foram registadas
r
27.318
2
partticipações de
d violência
a domésticaa (VD) pelas Forças
de Seggurança ‐ GN
NR e PSP ‐
Taxa de incidência (2013) po
or mil hab.
D
Distrito/Comando
o

Aveiro
A
B
Beja
B
Braga
B
Bragança
C
Castelo
Branco
C
Coimbra
É
Évora
F
Faro
G
Guarda
L
Leiria
L
Lisboa
P
Portalegre
P
Porto
S
Santarém
S
Setúbal
V
Viana
do Ca
astelo
V Real
Vila
V
Viseu
R A. Açoress
R.
R A. Madeiira
R.
TOTAL
T

Taxa variaçã
ão
(%)

Taxa dee
incidênciia
(2013) poor
1000 habb

20012

2013
3

15579

1668

5,6

2,34

3 17

316

‐0,3

2,07

17714

1877

9,5

2,21

3448

358

2,9

2,63

4 23

437

3,3

2,23

10004

1130

12,5

2,63

4 27

376

‐11,9

2,26

13332

1271

‐4,6

2,82

2881

313

11,4

1,94

9779

898

‐8,3

1,91

56696

5885

3,3

2,61

2440

285

18,8

2,40

51169

5142

‐0,5

2,83

9883

998

1,5

2,20

22262

2380

5,2

2,80

4885

508

4,7

2,07

5 16

587

13,8

2,84

7991

759

‐4,0

2,01

11156

1112

‐3,8

4,51

9776

1018

4,3

3,80

266678

27318
8

2,40

2,59

Fontte: Cálculos DGAI com base nos daados fornecidos pelas
p
FS
Núm
mero de ocorrências de violência doméstica
d
partici padas às FS em 2012
2
e 2013, taxa
a de variação e taaxa de incidência por mil
habitantes (2013)

Conforrme se po
ode verificaar, em 20113, verificaram‐se ma
ais 640 parrticipações, o que
correspondeu a um aumento
o de 2,4%, rrelativamen
nte ao registado em 20012.
Neste contexto asssinalaram‐‐se 40 hom icídios conjjugais/passsionais, os qquais tiveram como
resultaado 30 vítim
mas do sexo feminino e 10 vítimass do sexo masculino.
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Analisaando segun
ndo a NUT I16, a taxa dde variação
o no continente foi dee +2,6%, naa RA dos
Açoress foi ‐3,8% e na RA da Madeiraa foi +4,3%
%. Ao nível dos distrittos do con
ntinente,
constaata‐se que na maioria a taxa de variação foi positiva com exceçção de seis: Beja (‐
0,3%), Évora (‐11,9%), Faro (‐4,6%), Leiiria (‐8,3%),, Porto (‐0,5%), Viseu (‐4,0%). Em
m outros
quatro
o distritos o número de
d ocorrênccias participadas em 2013
2
aumeentou mais de 10%
face a 2012: Coiimbra (12,5
5%), Guardda (11,4%), Portalegre
e (18,8%) e Vila Real (13,8%)
(tabelaa 1).
16

Nomenclatura das Unidaades Territoriais; NUT I = Continennte, Região Autónoma dos Açoress e Região Autónooma da Madeira..
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Em 20013 registaaram‐se ce
erca de 3 participaçções por cada mil habitantess (2,59),
constaatando‐se, à semelhan
nça dos anoos anteriore
es, uma taxxa de incidêência mais elevada
nas Reegiões Auttónomas (A
Açores: 4,5 1; Madeiraa: 3,80) re
elativamentee à observvada no
continente (2,51)). Nos distrritos de Brragança (2,63), Coimb
bra (2,63), Faro (2,82)), Lisboa
(2,61), Porto (2,83), Setúbal (2,80) e Viila Real (2,8
84) esta taxxa foi superrior à verificcada em
termoss nacionais (2,59); e nos
n distritoos da Guard
da (1,94) e Leiria (1,911) registaraam‐se as
taxas m
menos elevaadas em terrmos de inccidência de participaçõ
ões por mil hhabitantes.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 75

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 76

CARRACTERIZAÇÃO
O DOS INTERVENIENTES E DASS OCORRÊNCIA
AS

Em 20013, cerca de
d 81% dass vítimas fo
oram mulh
heres e 86%
% dos denuunciados(ass) foram
homen
ns. Relativamente às id
dades, 81%
% das vítimaas possuía 25
2 ou mais aanos, cercaa de 10%
possuíía menos dee 16 anos e cerca de 9%
% possuía entre 16 e 24
4 anos.
A gran
nde maioria dos(as) denunciados( as) possuía idade igual ou superioor a 25 ano
os (94%),
6% tinha entre oss 16 e 24 anos e apenass 0,1% tinhaa menos de 16 anos dee idade.
u de paren
ntesco/relaçção entre vítimas
v
e ddenunciadoss/as, em
No que diz respeeito ao grau
58% d
dos casos a vítima era cônjuge ou compaanheira(o), em 16% eera ex‐cônjuge/ex‐
compaanheira(o),

em

%
14%

era

fiilho(a)

ou
u

enteado
o(a),

em

quase

6%
6

era

pai/mããe/padrasto
o/madrasta e 7% dos ccasos corresspondiam a outras situuações.

Sexo
o das vítimas
Mulher
Homem
m
TOTTAL

20
009

2010

201
11

2012

2013

28868 (82,6%)
6093 (17,4%)
(
34961 (100%)

229251 (82,3%))
66283 (17,7%)
335534 (100%))

27507 (8
81,6%)
6200 (18,4%)
33707 (100%)

254416 (81,9%)
56627 (18,1%)
311043 (100%)

25994 (81,4%)
5936 (18,6
6%)
31930 (100
0%)

FFonte: Cálculos da
d DGAI com basse nos dados forrnecidos pelas Fo
orças de Seguran
nça; os dados reeferem‐se aos to
otais
aanuais.

Idad
de das vítimass
< 16 ano
os
16‐24 anos
25 e maais anos
TO
OTAL

2009
2

2010

201
11

2012

2013

2625 (7,5%)
3399 (9,7%)
28952 (82,8%)
3497
76 (100%)

2839 (8,0%))
3514 (10,0%
%)
29242 (82,2%
%)
35595 (100%
%)

3154 (9
9,4%)
3169 (9
9,4%)
27382 (8
81,2%)
33705 (100%)

29989 (9,6%)
26696 (8,7%)
253350 (81,7%)
311035 (100%)

3155 (9,9
9%)
3003 (9,4
4%)
25775 (80
0,7%)
31933 (10
00%)

FFonte: Cálculos da
d DGAI com basse nos dados forrnecidos pelas Fo
orças de Seguran
nça; os dados reeferem‐se aos to
otais
aanuais.

SSexo dos(as)
den
nunciados(as))
Mulher
Homem
m
TO
OTAL

2009

2010

20
011

2012

201
13

4172 (12,4%)
2950
04 (87,6%)
3367
76 (100%)

4282 (12,5%
%)
29947 (87,5%)
34229 (100%
%)

4354 (13,3%)
28299
9 (86,7%)
32653
3 (100%)

3988 (13,2%))
226174 (86,8%)
330162 (100%))

4349 (1
14,0%)
26730 (8
86,0%)
31079 (1
100%)

FFonte: Cálculos da
d DGAI com basse nos dados forrnecidos pelas Fo
orças de Seguran
nça; os dados reeferem‐se aos to
otais
aanuais.
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Idade do
os(as)
denunciad
dos(as)
< 16 anos
16‐24 anos
25 e mais anoss
TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

52 (0,2%
%)
2163 (6,4
4%)
31458 (93,,4%)
33673 (100%)

446 (0,1%)
20076 (6,1%)
321120 (93,8%)
342242 (100%)

52 (0,2%
%)
1878 (5,8%)
30705 (94,1%)
32635 (100
0%)

333 (0,1%)
16663 (5,5%)
284228 (94,4%)
301224 (100%)

42 (0,1%)
1841 (5,9%
%)
29199 (93,9%)
%)
31082 (100%

Fonte: Cálculos da DGAI co
om base nos dado
os fornecidos pellas Forças de Seggurança; os dadoss referem‐se aos ttotais anuais.

Grau
G
de paren
ntesco vítima –
denuncciado(a)
Cônjuge/compan
nheiro/a
Ex‐ccônjuge/ex‐co
ompanheiro/aa
Paiss ou padrastos
Filho
os/as / enteaados/as
Outro grau/relaçção

TOTTAL

2009
2

2010

20
011

2012

2013
3

21906
6(63,9%)
4644 (13,5%)
239
92 (7%)
4150 (12,1%)
1192
2 (3,5%)
34284
4 (100%)

22103 (63,3%
%)
5152 (14,8%)
2263 (6,5%))
4173 (12,0%)
1201 (3,4%))
34892 (100%
%)

20447 (61,5%)
(
5379 (16,2%)
1931 (5,8%)
(
4389 (13,2%)
1075 (3,2%)
(
33221 (100%)

188716 (61,2%)
55021 (16,4%)
1871 (6,1%)
44154 (13,6%)
838 (2,7%)
330600 (100%)

18309 (58
8,0%)
5084 (16
6,1%)
1757 (5,,6%)
4344 (13
3,8%)
2073 (6,,6%)
31567 (100%)

Fonte: C
Cálculos da DGAI com base nos da
ados fornecidos ppelas Forças de Segurança; os dad
dos referem‐se aoos totais anuais.

Cerca d
de 32% dass ocorrênciaas sucedera m‐se ao fim
m de seman
na (16,7% aoo Domingo e 15,4%
ao Sáb
bado) e ass restantes ao longo dos outro
os dias da semana. CCerca de 44%
4
das
ocorrêências registtaram‐se en
ntre as 19h000 e as 24h
h00, 29% à tarde, 18% de manhã e 9% de
madru
ugada.
Para 777% das occorrências a intervençção policiall surgiu na sequência de um pe
edido da
vítima,, em 9% derivou
d
de informaçõees de familiares ou vizinhos,
v
em
m 5% deco
orreu do
conheccimento direto das Fo
orças de Seegurança e nos restantes casos o motivo foi uma
denúncia anónima (3%) ou outro.
o
Em 39%
% das situações a ocorrrência foi p
presenciada
a por menores.
Para 441% das occorrências foi
f sinalizadda a existê
ência de prroblemas reelacionadoss com o
consum
mo de álco
ool por parte do/a ddenunciado//a17 e para
a 11% pro blemas relativos a

17

Significaa que o(a) denun
nciado(a), no último ano: não connseguiu cumprir tarefas
t
que habitualmente lhe sãão exigidas (ex: no
n trabalho,
em casa…
…) por ter bebido
o; ficou ferido ou feriu alguém po r ter bebido; ou alguma vez um familiar,
f
amigo, m
médico ou outro profissional
de saúde manifestou preo
ocupação pelo se
eu consumo de á lcool ou sugeriu que deixasse de beber; Ilustra quue o consumo de
e álcool do/a
do/a tem afetad
do negativamente
e, no último anoo, a sua saúde, de
esempenho profissional, familiar…
… e/ou a sua relação com os
denunciad
outros.
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consum
mo de droggas (analisaando apenaas as situações de violência sobree ascenden
ntes este
último
o valor aumeenta para 31%).
Em 80% das situaações foi asssinalada a eexistência de
d violência psicológicaa, em 71% violência
v
v
física, em 12% viiolência do tipo sociall18, em 9% do tipo ecconómica19 e em 2% violência
sexual20.

100
86
80 80

77

80

75

71

78

80

69
557

60

%
40

15

20

8
0 1 2 2

2

5

0 9
10

11 12

116
11

12

0
Violência Física

Violência
V
Psic../Emocional

V
Violência Sexual

Violência
a
Económica

Violênciaa Social

Contra ascendeentes

Contra
C
descendente
es

Entre ex‐cônjuges (ou casais que viveram
v
em situaçãão análoga)

Entre
E
cônjuges (ou casais
c
em situação aanáloga)

Total

Efetuando esta an
nálise segun
ndo o tipo de relação vítima‐den
nunciado(a)), constata‐sse que a
proporrção mais elevada
e
de casos em que foi asssinalada violência físiica se regisstou nas
situaçõ
ões de violêência domé
éstica contrra descende
entes21 (77%
%), a violênncia psicoló
ógica e a
violênccia social asssumiram valores
v
perccentuais maais expressiivos nas occorrências entre
e
ex‐

18

Quando
o o(a) agressor(a)) atua promovendo o isolamento da vítima em relação à família, amigos, vizinhos…
… (ex: impede a vítima
v
de sair
de casa e//ou de contactar com outras pessoas).
19
Traduz‐‐se no facto do(aa) agressor(a) ag
gir no sentido dee tornar/manter a vítima depend
dente economicaamente, assumin
ndo um total
controlo
o sobre os recurssos financeiros. O(A)
O agressor(a) pode impedir a vítima
v
de arranja
ar emprego ou dee estudar, mante
endo assim a
sua dep
pendência financeeira, além de se recusar
r
a dar dinhheiro à vítima para as necessidade
es básicas, tais coomo, comida ou vestuário.
v
20
No Auto
o de Notícia/Den
núncia o campo relativo
r
ao tipo dde violência é de
e escolha múltipla
a, pelo que o som
matório de todoss os tipos de
violência não correspondee a 100%.
21
Vítima é descendente do
d denunciado ‐ inclui situações em que a vítimaa é filho(a)/ enteado(a)/neto(a)/ sobrinho(a) / genro/nora do
denuncciado.
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cônjugges (86% e 16%,
1
respettivamente) e a violência económicca foi especcialmente sinalizada
nas situações de violência
v
co
ontra ascenddentes22 (15
5%).
Em 82%
% das situações a vítim
ma era do seexo feminin
no e o denunciado do ssexo mascu
ulino, em
9% eraam ambos do mesmo sexo (3% ffeminino e 6% masculino) e em 99% a vítimaa era do
sexo m
masculino e a denunciada do sexo feminino23.
Efetuando esta análise segundo o tipo de relação vítima‐den
nunciado/a, observa‐se
e que na
violênccia contra descenden
ntes e conntra ascend
dentes o predomínio
p
das situações de
violênccia em que a vítima é do sexo fe minino e o denunciado do sexo m
masculino é menos
acentu
uado do que nas restaantes situaçções de vio
olência em relações ínntimas (49%
% e 61%,
respetivamente versus
v
86%). Nestas du as tipologiaas de vitima
ação, a propporção de situações
em qu
ue ambos são do sexo
s
mascuulino é mais elevada: 31% naa violênciaa contra
descen
ndentes e 24%
2
na viollência cont ra ascendentes (na violência enttre cônjuges ou ex‐
cônjugges este valor é de 2%
%). Salientaa‐se ainda que em 20
0% das situuações de violência
v
contra descendentes a den
nunciada é uma mulh
her suceden
ndo o messmo para 15%
1
das
ocorrêências de vio
olência contra ascendeentes (nas restantes
r
tipologias esstes valoress oscilam
entre 111% e 12%)). Na violência praticadda no âmbitto de relaçõ
ões íntimas situações em
e que a
vítima é do sexo
o masculino e a dennunciada do
o sexo fem
minino reprresentam 10%
1
das
ocorrêências entree cônjuges e 11% das siituações entre ex‐cônjuges.
Salientta‐se que informação
i
mais detaalhada sobrre os interrvenientes e ocorrênccias será
dispon
nibilizada no
n âmbito do Relatóório anual de 2013 sobre
s
as oocorrências de VD
participadas às Fo
orças de Seggurança24.

Relativvamente ao
o número de
d detençõees efetuadaas pelas Forças de Seggurança no
o âmbito
das sittuações de violência doméstica, eem 2013 re
egistou‐se um
u total de 510. Ao lo
ongo dos
último
os 5 anos verifica‐se,
v
de forma gglobal, umaa tendência
a de aumennto no núm
mero de
22

Vítima é ascendente ‐ in
nclui situações em
m que a vítima é m
mãe/pai/ avó(ô) /tio(a)/
/
sogro(a)// tutor(a)/ padrassto/madrasta do denunciado.
Existem
m ligeiras diferençças entre estas pe
ercentagens e as inscritas nas tabelas 2 e 4. Aqui os
o dados reportam
m‐se nomeadamente ao sexo
da vítima “principal” e foraam extraídos da BDVD.
B
24
No Relaatório referente a 2012 disponível em: http://www
w.dgai.mai.gov.ptt/files/conteudos/VD%20Relatorioo%20anual%2020
012.pdf
consta um
ma análise compleeta desagregada segundo o tipo dde relação vítima‐denunciado/a.
23
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detençções, tendo
o apenas exxistido umaa diminuição
o no ano de 2012. Dee 2009 paraa 2010 o
25
númerro total de detenções
d
duplicou
d
; entre 2010
0 e 2011 verificou‐se uum aumento
o de 6%;

de 20111 para 2012 diminuiu 11%; e em 2013 voltou a aumentar (22%).
Suspeitoss detidos

2009
2

22010

2011

2012

2013

TOTTAL

215

441

467

417

510

Fonte: GNR e PSP

Em terrmos da prrevenção, in
nvestigaçãoo e apoio em situaçõe
es de VD, im
mporta desstacar as
estrutu
uras existeentes nas Forças
F
de Segurança,, GNR e PSP,
P
destinaadas à pre
evenção,
combaate e acomp
panhamento
o das situaçções de violência domé
éstica.
No seu
u conjunto, as Forças de Segurannça dispõem
m de 948 effetivos com
m responsab
bilidades
no âm
mbito da violência do
oméstica e 63% dos postos e esquadras dispõem de
d salas
específicas de ateendimento à vítima.

ESTTRUTURAS ESPEECIALIZADAS NA
N GNR

Na GN
NR, os Núcleos de Investigaçção e de Apoio a Vítimas EEspecíficas (NIAVE)
(anteriiormente designados Núcleos
N
Muulher e Men
nor ‐ NMUM
ME, cuja im
mplementaçção teve
início em 2004) e as Equipas, incideem a sua atuação na
n prevençãão, investigação e
panhamento
o das situações de vioolência exe
ercida sobre
e mulheress, crianças e outros
acomp
gruposs de vítimaas específiccas. Os/as militares são
s prepara
ados/as atrravés de fo
ormação
específica para deesempenharem estas ffunções.
Em fin
nais de 201
13 existiam 23 NIAVE 26, geralme
ente nos Co
omandos oou Destacam
mentos
Territo
oriais da GN
NR. Ao níve
el dos Postoos Territoriaais, mais prróximos doo cidadão, existem
e

25

O que p
poderá não ser alheio à entrada em
e vigor da Lei 1 12/2009, de 16 de
d setembro. Esta Lei prevê, em ssituações em que
e haja perigo
de contin
nuação da atividaade criminosa ou
u se tal se mostrrar imprescindíve
el à proteção da
a vítima a possibbilidade de deten
nção fora de
flagrante que pode ser effetuada mediante
e mandado do juuiz ou do Ministério Público, ou ainda por iniciattiva das autorida
ades policiais
ue os requisitos atrás mencionados estejam verrificados e não tenha
t
sido possív
vel, pela urgênc ia da situação, esperar
e
pela
(desde qu
intervençãão da autoridadee judiciária).
26
Geralmente no âmbito das
d secções de in
nvestigação crimiinal, com exceção do NIAVE descentralizado do Coomando Territorrial de Lisboa
o Posto Territoriaal da Merceana (D
Destacamento Teerritorial de Alenquer).
situado no
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Equipaas de Investigação e Inquérito (EII PTer),, cujos ele
ementos poossuem forrmação
específica. Estas Equipas
E
são geralmentee constituíd
das por um ou dois ele mentos.
13, existiam
m 27527 pon
ntos na GNR
R no âmbitoo do Projetto IAVE
Em 31 de Dezembro de 201
52 EII PTer)), com um total
t
de
(Investtigação e dee Apoio a víítimas Espeecíficas) (23 NIAVE e 25
354 efetivos afeto
os (60 mulheres e 294 homens)28.

29
ESTTRUTURAS ESPEECIALIZADAS NA
N PSP

As Equ
uipas de Prroximidade e de Apoioo à Vítima (EPAV) da PSP, criad as em 2006, como
forma de resposta a uma inttervenção qque se prettende cada vez mais q ualificada, junto
j
de
e geral e essencialmeente perantte vítimas especialmen
e
nte vulneráveis – as
vítimass de crime em
criançaas, idosos, vítimas de
e violência doméstica e de outro
o tipo de vviolência grave. As
Equipaas de Proximidade e Apoio à V
Vítima (EPA
AV) são responsáveis pela segu
urança e
policiamento de proximidad
de, sendo que uma das princip
pais atribuiçções/competências
passa eefetivamen
nte por procceder a umaa caracterizzação da áre
ea de intervvenção, sinalizando
locais de risco. No trabalho desenvolvi do junto daas populaçõ
ões destacaa‐se a presttação de
inform
mação, encaminhamentto para outrras entidades/serviçoss públicos, O
ONG e IPSS e outros
organismos, acom
mpanhamen
nto de casoos, sem esquecer o aco
ompanhameento pós‐viitimação
e a detteção de ciffras negras.
A 31 d
de Dezembrro de 2013 existiam 4889 efetivos afetos às EPAV
E
(que rreceberam também
formaçção específfica para o efeito), ddistribuídos pelos dive
ersos Comaandos da PSP
P (418
homen
ns e 71 mulheres).
Ao nívvel da inve
estigação criminal, a PSP dispun
nha ainda de 105 eleementos afetos às
equipaas especiaiss de VD (68
8 homens e 37 mulheres). Trata‐se de equippas que fun
ncionam
geralm
mente ao nível das Esquadras de Invesstigação Crriminal ou nas Brigaadas de
Investiigação

Criiminal

doss vários

Comandoss/Divisões policiais

e

que possuem
p

respon
nsabilidadess específicas na investi gação dos casos
c
de VD
D.

27

A 31/12/2009 existiam 232 pontos (22 NIAVE e 210 EIII), a 31/12/2010
0 existiam 269 pontos (22 NIAVEE e 247 EII); a 31/12/2011
existiam 2282 pontos (23 NIAVE e 259 EII) e a 31/12/2012 exxistiam 294 ponto
os (23 NIAVE e 27
71 EII).
28
Fonte: G
GNR.
29
Conteúd
dos disponibilizad
dos pela PSP.
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SALLAS DE ATENDIMENTO À VÍTIM
MA

O aten
ndimento às vítimas de violência doméstica, nos Posto
os da GNR e nas Esquaadras da
PSP tende a realizzar‐se em espaços própprios para o efeito, de modo a garrantir a privvacidade
e o co
onforto da vítima. Tod
das as esquuadras e po
ostos criado
os de novoo possuem Salas de
Atendiimento à Vítima
V
(SAV
V) e nas insstalações mais
m
antigas foram feeitas as adaaptações
possíveeis. Cerca de 63% dos postos e esquadrras possuem uma saala específiica para
atendimento à víítima, nos restantes
r
e ste atendim
mento realiza‐se geral mente num
ma outra
a condiçõe
es necessárrias para o efeito, no
omeadamennte em terrmos de
sala que reúna as
AV na GNR e 14230 SAV
V na PSP, peerfazendo um
u total
conforrto e privacidade. Existtem 294 SA
de 436 Salas de
e Atendime
ento à Víttima no un
niverso de 691 postoos e esquaadras de
compeetência territorial.

OUTRAS INFORMAAÇÕES

No prim
meiro semeestre de 201
13 as Forçass de Seguraança replicaram internaamente as ações
a
de
formaçção sobre violência
v
doméstica m
ministradas em nov/de
ez de 20122 (organizad
das pela
DGAI e pela Comissão para a Cidadaniaa e Igualdad
de de Género, em parcceria com as
a Forças
de Seggurança), fo
ormando um
m total de 9891 elem
mentos policciais (5665 na GNR e 4226 na
PSP, en
ntre os quais 330 e 254
4 mulheres,, respetivam
mente).
Em 2013, a GNR realizou um
ma ação de atualização
o no âmbito
o do Projetoo IAVE (dirigida aos
23 cheefes dos NIA
AVE: 16H e 7M) e foraam organizados 2 curssos de prom
moção a sargentos,
que in
ntegra um módulo sobre
s
o prrojeto IAVE/intervençção com vvítimas esp
pecíficas,
sensibilizando um
m total de 33
38 militaress (307H e 31
1M).
Em 2013, a PSP reealizou 7 açções de form
mação no âmbito do Prrograma/M
Modelo Integgrado de
Policiamento de Proximidad
P
e (PIPP/MIPPP) envolve
endo 91 elementos po liciais (83H e 8M) e
realizo
ou 19 açõees de formação no âm
mbito da Gestão
G
de ocorrênciaas abrangen
ndo 271
efetivo
os (256H e 15M).
1
No âm
mbito do pro
ojeto de con
nceção de uum instrumento de ava
aliação de rrisco para utilização
u
pelas Forças dee Segurançça, em 20013 terminou o perííodo experrimental, tendo
t
o
30

Adicionalmente existem
m mais 3 SAV em Esquadras
E
de inveestigação criminaal/Esquadra de se
egurança aeroporrtuária.
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instrum
mento sido
o aplicado a 841 casoss dos distriitos de Lisb
boa e Portoo, foram re
ealizados
proced
dimentos teendo em vista
v
a anáálise da pre
ecisão e va
alidade do instrumento e foi
dispon
nibilizado o relatório co
ontendo os resultados do período
o experimenntal. Prevê‐se que a
nova FFicha de Avvaliação de
e Risco em Situações de
d Violênciia Domésti ca (RVD) entre em
vigor, a nível naciional, duran
nte o ano dde 2014. Estte projeto coordenado
c
o pela DGAI, integra
urança, a Procuradoria
P
a‐Geral da República, a Procuraddoria‐Geral Distrital
as Forças de Segu
boa, a Procu
uradoria‐Ge
eral Distritaal do Porto e Universidade do Minnho como parceiros
p
de Lisb
fundam
mentais.
Realçaa‐se, ainda, que em finais
f
de 20013 estava disponível o draft fi nal do Ma
anual de
D
Policiaamento da Violência Doméstica,
o qual resulta do trabalho conjuunto realizaado pela
DGAI, GNR e PSP.. Este Manu
ual, que serrá disponibiilizado ao efetivo duraante o ano de
d 2014,
contém
m, nomeadaamente, um
m conjunto de instrum
mentos de apoio à ativiidade policial (listas
de pro
ocedimento
os e listas de verificaçãão organizaadas segund
do a tipologgia de proffissionais
interveenientes e momento
os do proccesso: desde a 1.ª linha de iintervenção
o até à
investiigação criminal e ao po
oliciamento de proximiidade).
No con
ntexto da VD,
V sublinha‐se que fooram rececionadas 69 participaçõões via Sisttema de
Queixaa Electrónicca (SQE). em
m 2013. De 30 de jane
eiro de 2008
8 até 31 de dezembro de 2013
foi reggistado um total
t
de 319
9 queixas neeste âmbito
o através de
este Sistemaa.
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IMIGRAAÇÃO ILEGAL E TRÁFICO DE SERES
S
HUMAN
NOS
IMIGRAÇÃO ILEGAAL

No prresente sub
bcapítulo apresenta‐se
a
e uma carracterização
o da presssão migrató
ória nas
fronteiras externaas, bem com
mo uma anáálise das prrincipais orig
gens, rotas migratórias e modi
operan
ndi no âmb
bito da migração irreggular, bem como da criminalidadde associada a este
fenóm
meno31.
Em 20013, no quee respeita à imigração ilegal em Portugal,
P
nã
ão se verificcaram signiificativas
alteraçções face ao
os anos ante
eriores.
Emborra a determ
minação de uma tendêência para os
o fluxos miigratórios illegais consttitua um
exercíccio metodologicamen
nte arriscaddo, a anáálise de um conjuntto de indicadores
qualitaativos e quantitativoss tem perrmitido con
nstatar um
m abrandam
mento da pressão
migrattória ilegal em Portuggal. Para essta tendência contribuem, entree outros faatores, o
impactto das polííticas e me
edidas deseenvolvidas no
n quadro da União Europeia e a nível
nacion
nal, os efeito
os da crise económica
e
e financeiraa, bem com
mo a transfoormação eco
onómica
e sociaal de algunss dos tradicionais paísees de origem
m dos fluxoss migratórioos.
Importta salientar que Portuggal constituui uma plataaforma de trânsito
t
parra diversos destinos
dentro
o do Espaço
o Schengen (bem comoo para outro
os destinos)) para imigrrantes oriun
ndos dos
continentes Africcano e Sul‐A
Americano em razão da converg
gência de ttrês fatoress que se
interreelacionam: posição ge
eoestratégicca; relacion
namento histórico e ppolítico com
m alguns
países das princip
pais origens;; estabeleciimento de relevantes
r
rotas
r
aéreass32.
utro lado, oss casamentos de conveeniência, en
nquanto insstrumento dde abuso do
o direito
Por ou
de reaagrupamentto familiar e de facilit ação da im
migração ilegal, assumeem cada ve
ez maior
compleexidade facce ao crescimento da sua utilizaçção por redes transnaccionais que
e tentam
promo
over a legalização de esstrangeiros em espaço europeu.

31

Fonte SEF e PJ.
Neste ââmbito evidencia‐se a utilização dos
d fluxos aéreoss portugueses co
om o Canadá (Torronto), Estados U
Unidos da Américca (Newark),
onde o Aeroporto de Pon
nta Delgada serve
e de plataforma de passagem de
e nacionais de diversos países, taais como Nigéria,, Geórgia ou
que tentam emigrrar ilegalmente para
p
aqueles paísees.
Albânia, q
32
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Os cassos de imigração ilegal registadoss nos último
os anos têm
m decaído, em parte devido
d
à
plena adesão doss países do leste euroopeu, fazendo assim com que os cidadãos oriundos
o
uem de foraa desta realiidade.
daquela zona fiqu
onado com este fator há que con siderar outtros não me
enos importtantes, tais como, a
Relacio
grave crise econ
nómica po
ortuguesa e europeiaa, os altoss índices dde desemp
prego e
quentemente a baixa de salárioss praticados, caraterísticas todass elas inibid
doras da
conseq
atração de Portuggal como de
estino de "m
mão‐de‐obra" ilegal.
Em terrmos do reegisto de crriminalidadee associadaa à imigraçã
ão ilegal33, importa re
ealçar os
crimess conexos de Falsificaação de D ocumentoss (140), Au
uxilio à Imiigração Ileggal (48),
Casam
mento de Conveniênci
C
ia (39), Vioolação de Interdição de Entradda (15), Trááfico de
Pessoaas (6), Lenoccínio (4).
Em terrmos de vítimas, impo
orta salientaar a identificação de 162 vítimas dde diversoss crimes,
cujas p
principais nacionalidad
des são: Po rtugal (63), Brasil (38), Roménia (31), Nigéria (17) e
Guiné Conacri (5).
Quanto
o à tipologia de crime, a repartiçãão consideraando a nacionalidade é a seguinte
e:
Auxílio
o à Imigraçãão Ilegal: Po
ortugal (35),, Brasil (11) e China (1);
Casam
mento de conveniência:: Portugal (220, Brasil (1
1) e Colômbia (1);
Tráfico
o de pessoas: Roménia (31), Nigérria (17), Guiné Conacri (5), Brasil (22), Mali (2);;
Lenocíínio: Brasil (24),
(
Portuggal (7) e Colôômbia (1).

Neste contexto, salientam‐se
s
e os princippais aspetoss observado
os em 20133, estruturan
ndo‐se a
s
as
descriçção pelas principais orrigens de fluuxos migrattórios, quer ao nível dda pressão sobre
fronteiras, quer no que referre a elemenntos de natu
ureza crimin
nal associaddos:

ÁFRICA

A instaabilidade so
ocioeconóm
mica e políti ca em gran
nde parte dos países affricanos po
otencia o
risco m
migratório proveniente
p
e daqueles EEstados, devendo por isso ser quaalificada de elevado
risco.
33

Fonte SSEF.
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Por ou
utro lado, as comunidades de imigrantess de paísess africanos estabelecidas em
Portuggal potenciaam a atraçãão de maiss nacionais desses esttados terceeiros, motivvada por
melhores condiçõ
ões sociais e económ
micas existe
entes, bem como pella possibilid
dade de
mentação no
o espaço Schengen, faccilitando a mobilidade
m
movim
e migraçãoo laboral.
Importta considerar que a pressão migraatória proveniente de África sobrre a fronteira aérea
portugguesa é tam
mbém influ
uenciada peela adaptabilidade do
os fluxos faace às med
didas de
contro
olo e fiscalização visan
ndo as rotaas por vias marítima e terrestre,, em particcular, no
quadro
o da Frontex.
Por ou
utro lado, alguns
a
paíse
es africanoss podem, pelas
p
dificuldades intríínsecas no controlo
das su
uas fronteiras, servir taambém de plataformaa para migrrações ilegaais de nacio
onais de
outross países afriicanos, bem
m como asiááticos (ex. nacionais
n
síírios – ver Á
Ásia). Neste
e âmbito
salientta‐se um co
onjunto de rotas aéreaas que estão
o sujeitas a elevada prressão migrratória –
imigração ilegal, fraude
f
docu
umental – eem particulaar os voos de
d Bissau (suuspenso no
o final de
2013), Bamaco, Lu
uanda, Acraa, Dacar e dde Casablanca.
Neste âmbito, foi detetada a utilização de uma rota de imigração ilegal oriunda de
e Angola,
através da utilizaçção de visto
os Schengenn contrafeitos.

EUROPA

Em termos de riisco migrattório, persi ste a entraada em território naccional de cidadãos
c
oriund
dos de paísees do Leste Europeu (U
Ucrânia, Moldávia), utilizando vistoos de curta duração
emitidos noutros Países Sche
engen, utilizzando as viaas aéreas e terrestres.
Por ou
utro lado, teem vindo a consolidar‐‐se a deteçãão da utiliza
ação de doccumentos falsos
f
ou
contrafeitos (greggos, italianos e romennos) por paarte de cidadãos albaaneses oriundos de
outross países Sch
hengen, tentando a ddeslocação para a Irla
anda, Reinoo Unido, Canada e
Estado
os Unidos daa América, em particullar nos aero
oportos de Faro,
F
Porto,, e Ponta De
elgada.
Com reelações com
m outros fenómenos c riminais, evvidencia‐se a atividadee de grupos de leste
europeeu (de nacio
onalidades romena, séérvia e búlggara) relacio
onados com
m tráfico de pessoas
para eexploração da prostittuição, menndicidade e furtos a pessoas e estabeleccimentos
comerrciais.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 87

Realcee particular para a prática por ccidadãos de
e nacionalid
dade georggiana de crrimes de
auxílio
o à imigraçção ilegal, associaçãoo criminosaa, falsificaçção de doocumentos e furto
qualificcado a resid
dências.

ÁSIA

Neste âmbito im
mporta assin
nalar que aas ligações aéreas entre aeropoortos asiáticcos e as
princip
pais capitaiss europeias funcionam
m como cade
eia de distribuição de ccidadãos asiáticos e
african
nos por todo
o o espaço Schengen.
Consollidou‐se a identificação de cidadããos provenientes do Paquistão,
P
ÍÍndia, Bangladesh e
Nepal, que cheggaram a território naccional por via terresttre atravéss de outros países
Schenggen (com entrada
e
maioritariameente pela Grécia)
G
ou com
c
recursoo a vistos de
d curta
duraçãão emitidos com base em documeentação fraudulenta. Outra
O
formaa de entrada é a via
aérea, através do Reino Unid
do, sendo deetentores de
d visto de estudo
e
paraa aquele paíís.
O principal objetivo destes cidadãos é a legalizaçção em Portugal atravvés da obte
enção de
t
fra
audulentos principalm
mente de
título de residênccia com baase em conntratos de trabalho
empreesas de restaauração, co
omércio e aggrícolas) ou
u através de
e casamentoos de conve
eniência.
Estes ccidadãos esstão particu
ularmente eexpostos à exploração pelos facil itadores. Po
or outro
lado, aapós a legalização procuram desllocar‐se parra outros países europpeus (ex: In
nglaterra
ou França).
Eviden
ncia‐se o surgimento de uma novaa rota referrente a cida
adãos oriunndos do Irão
o que se
deslocam para países
p
Schengen com vistos Sche
engen válid
dos. Após eentrada no
o Espaço
Schenggen, uma rede de au
uxílio à im
migração ile
egal disponibiliza passsaportes britânicos
falsificados com vista à enttrada no R
Reino Unido
o. Prontamente identiificada pelo
o SEF, a
mesmaa foi investtigada e co
onclusa com
m a conden
nação a pen
na de prisãão (ver secçção 3 d.
Investiigação Crim
minal).
Foi igu
ualmente deetetado o flluxo de enttrada de cid
dadãos chineses relacioonada com rede de
facilitaação de imiggração ilegaal, através da obtençãão de vistoss Schengen em embaixxadas na
China e entrada em
e espaço Schengen
S
attravés de escala em ae
eroportos ddo centro daa europa
e posteerior desloccação aéreaa para Lisbooa.
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Importta ainda refferir o fluxo
o de cidadããos de orige
em síria que
e se deslocaaram para Portugal
através de vooss provenien
ntes de Áffrica e solicitaram proteção intternacionall, tendo
o o país paraa outros loccais da Uniã
ão Europeia .
posterriormente abandonado

AMÉRICA CENTTRAL E DO SUL

Os fluxxos migrató
órios oriundos da Amérrica Central e do Sul esstão associaados à existência de
comun
nidades significativas estabeleciddas nos paaíses de accolhimento e de fortes laços
culturaais.
As ligações aéreas privilegiad
das entre aqquela região e a Europ
pa têm sido um relevan
nte fator
de opo
ortunidade destes fluxo
os massivoss de migran
ntes. Cumprre salientar que a utilizzação de
voos diretos parece constituir uma prefferência con
nsiderada pelos migranntes.
A presssão migrató
ória proven
niente da A mérica Cen
ntral e do Su
ul continuaa a ser elevaada, não
só parra Portugal e Espanhaa mas paraa todos oss Estados Membros,
M
ssendo o Brrasil e a
Venezu
uela os paísses mais utilizados com
mo plataform
ma migratória.
De salientar a reelevância qu
uantitativa na deteção
o de cidadã
ãos brasileiiros envolvvidos em
inciden
ntes de prostituição e casamentos
c
s de conven
niência.

Uma n
nota final para
p
o facto
o de se ter verificado um acréscimo na utillização abusiva dos
mecan
nismos de proteção
p
intternacional (asilo e pro
oteção subsidiária) dee modo a pe
ermitir a
entrad
da em paísees da União
o Europeia sem observvar as regra
as de admisssão (conce
essão de
vistos e cumprim
mento dos requisitos
r
dde entrada). Nesta pe
erspetiva, têêm sido de
etetados
cidadããos de nacio
onalidades considerada
c
a de risco migratório
m
que viajam i ndocumenttados ou
com d
documentaçção fraudullenta e quee solicitam proteção internacionnal, por vezzes com
associaação de red
des de auxílio à imigraçção ilegal e tráfico de pessoas.
p
Deeste modo, obrigam
a uma cautela redobrada em
m todo o p rocesso de admissão (concessão
(
de vistos, controlo
de fronteira), bem
m como na apreciaçãoo dos pedid
dos de protteção internnacional. Po
or outro
lado, eexigem um
m esforço adicional
a
n a investigaação de evventuais fennómenos criminais
c
associaados ao au
uxílio à imiggração ilegaal e tráfico de pessoa
as, identificaando rotass e modi
operan
ndi, e condu
uzindo as ne
ecessárias aações judiciárias.
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TRÁÁFICO DE SERES HUMANOS

O tráffico de serees humano
os (TSH), em
m particulaar para efeitos de expploração se
exual ou
c
vez mais,
m
no co ntexto inte
ernacional e nacional, uma preocupação
laboral, assume cada
institucional na saalvaguarda da dignidadde humana e segurança individuall e coletiva.
Este feenómeno criminal
c
ve
ersa diversaas formas de explora
ação, nomeeadamente,, sexual,
laboral, ou ainda para efeito de adoção..
or parte da
as situaçõees envolve cidadãs
Relativvamente à de explorração sexuaal, a maio
brasileeiras ou rom
menas, asso
ociadas à prrática da prrostituição “abrigada” (em apartaamentos
ou barres de “alteerne”) e à de
d prostitui ção “de ruaa”, estando
o‐lhe adstritto também o crime
de Leenocínio. A autoria destes crim
mes por norma
n
envvolve cidaddãos das mesmas
nacion
nalidades dee origem daas vítimas.
A inveestigação destes
d
crim
mes assent a muitas vezes em denúncias anónimas, pouco
fundam
mentadas e desprovid
das de elem
mentos iden
ntificativos e objetivoss, condicion
nando o
normaal decurso e a localizaação das ppresumíveis vítimas e exploradorres, face à usual e
enorm
me mobilidad
de e situaçãão ilegal/irr egular em que
q se enco
ontram em TTerritório Nacional.
N
No toccante à exploração lab
boral, praticcada num ritmo sazona
al e sob reggime de esccravidão,
de ameaça e de agressão, em
e territóri os espanho
ol e portugu
uês, normaalmente vem
m sendo
dirigida sobre vítimas portad
dores de p roblemas psicológicos
p
, com depeendência de
e drogas
m diminuta literacia, orriundos de meios rurais, mantenddo‐se em níveis em
ou de álcool, com
tudo id
dênticos.
De refferir, que no
o quadro do III Plano Nacional de
d Prevençã
ão e Combaate ao TSH ‐ Triénio
2014‐22017, foram
m definidas cinco
c
áreas estratégicaas, a saber:
-

Prevenir, Sensibilizar,
S
, Conhecer e Investigarr;

-

Educar, Fo
ormar e Quaalificar;

-

Proteger, Intervir e Capacitar;

-

Investigar Criminalme
ente;

-

Cooperar
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No âm
mbito das competênccias de invvestigação que estão cometidass à PJ, cab
be‐lhe a
prosseecução dos seguintes
s
objetivos:
-

Envolvimeento dos differentes órrgãos de invvestigação criminal naa definição de boas
práticas reelativamentte à investiggação crimin
nal do TSH;

-

Fortalecim
mento do traabalho conjjunto entre os diferenttes OPC;

-

Reforço daa cooperaçãão internac ional sobre TSH na área policial;

-

Participar ativamente
e na prioridaade da UE no
n combate
e ao TSH;

-

Aprofundaamento do conhecimeento sobre
e os resulta
ados das innvestigaçõe
es e dos
processos judiciais co
orrespondenntes.

Realçaa‐se, ainda, no âmbito da atividadde de investtigação crim
minal do SE F, após info
ormação
obtida através daa PSP de Beja, foi deseenvolvida um
ma operaçã
ão de inspe ção e fiscallização a
uma h
herdade agrrícola na zo
ona de Bejaa, na qual fo
oram identificados 29 cidadãos romenos
r
vítimass de exploração laboral. Foi posssível apurar que os documentoos de identificação
destess cidadãos haviam sid
do retidos pela entidaade patronal, que vivviam em co
ondições
precárrias e de eleevada insalu
ubridade. A
As vítimas fo
oram mantiidas em reggime de sub
bjugação
com b
base numa falta de me
eios decorrrente da au
usência de pagamentoo e da serviidão das
dívidass que entrretanto foraam contraiindo para obterem bens
b
alimenntares (ven
ndidos a
preçoss inflacionad
dos pelos exxploradoress).
Todos os indícioss recolhidoss conduzira m à constittuição de seis
s arguidoos (cinco em
m prisão
preven
ntiva por trááfico de pesssoas para eexploração laboral), te
endo sido si nalizadas e ouvidas
para m
memória futtura 28 vítim
mas.
Dada a situação de especiial vulnerabbilidade e fragilidade das vítim as foi soliccitada a
interveenção de outras
o
entidades paraa prestação
o do apoio necessárioo relacionaado com
alojam
mento e alim
mentação (Segurança S ocial, Cruz Vermelha
V
e Cáritas de Beja).
Foram estabelecid
dos contato
os com a Em
mbaixada da Roménia em Portugaal e com a National
N
Agencyy Against Trafficking
T
in Persons dda Roméniaa no sentido
o de ser poossível provvidenciar
todo o apoio neceessário paraa promoverr o regresso à Roménia.
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Quantitativamentte, para alé
ém dos crim
mes associaados à imig
gração ilegaal, é de sallientar a
criminalidade parrticipada re
elativa ao ttráfico de pessoas
p
(6),, lenocínio (4), angariação de
menor na me
endicidade (1).
mão‐de‐obra ilegaal (2) e utilização de m
e
sem compettências de investigação criminaal, o fenóm
meno é
Paralelamente, embora
acomp
panhado, no
n nosso País,
P
pelo Observatórrio do Tráfico de Seeres Humanos, do
Ministério da Adm
ministração
o Interna (O
OTSH/MAI), criado pelo
o Decreto‐l ei nº 229/2
2008, de
novembro, tem como missão a reecolha, trata
amento e an
nálise de daados sobre TSH.
T
27 de n
Neste contexto, destacaram‐
d
‐se, em 20113, as seguin
ntes iniciativas deste O
Observatório
o:


Protocolo de Coope
eração paraa intercâm
mbio de infformação e conhecim
mento e
o com a Orrganização Internacion
nal para
colaboraçãão técnico‐científica eestabelecido
as Migraçções (OIM))/Escritório de Lisboaa, cuja asssinatura tevve lugar a 10 de
dezembro, Dia Internacional doss Direitos Hu
umanos.



A recém‐criada Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico (RAPVT), qu
ue visa a
o do tráfico e a proteçãão e reinteggração das vítimas,
v
atraavés da coo
operação
prevenção
entre entid
dades governamentaiss (entre as quais
q
o OTSSH) e não‐goovernamentais, sob
coordenaçção da Comissão para a Cidadaniaa e Igualdade de Génerro (CIG).



A coorden
nação técnica do projeeto europe
eu Towardss a Pan‐Eurropean Mo
onitoring
System off Trafficking
g in Humann Beings, que visa a im
mplementaçção de um sistema
de monito
orização de TSH harmoonizado de âmbito eurropeu, supoortando a re
ecolha e
partilha dee informaçãão entre Esttados‐Membro.

mbito europeu participo
ou, como paarceiro dire
eto ou assocciado, nos sseguintes prrojetos:
No âm


Projeto Brriseida – Co
ombate ao Tráfico de Seres Hum
manos para fins de Exp
ploração
Laboral – coordenado
o pela Assoociação Porttuguesa de Apoio à Víítima (APAV
V), visa a
sensibilização de potenciais víttimas de tráfico humano para ffins de exp
ploração
laboral, no
os setores de
d alto riscoo.



THB: COOP
PtoFIGHT ‐ The fight aagainst traffficking in hu
uman beinggs in EU: prromoting
legal coop
peration an
nd victims' protection – coorden
nado pelo CCentro de Estudos
Sociais (CEES) da Univversidade dee Coimbra, visa melho
orar o conhhecimento sobre
s
os
procedimeentos crimin
nais relativoos ao TSH na
n União Eu
uropeia, reffletindo sob
bre a sua
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adequação
o à legislaçãão nacional e internacional e iden
ntificando oos principaiss fatores
que contribuem para a opacidadde do TSH.


hodology
European Cross‐Actorrs Exchangee Platform For Traffickked Childreen On Meth
or Preventio
on And Sus tainable Incclusion (Cattch & Sustaain) – coord
denado a
Building Fo
nível nacio
onal pelo In
nstituto dee Apoio à Criança
C
(IAC
C), visa cria r condições para a
proteção e apoio a crrianças vítim
mas de tráffico, numa perspetiva de capacitaação dos
profissionaais para a prevenção e identificação das vítim
mas.



Improving Monitorin
ng and Prrotection Systems
S
ag
gainst Chilld Traffickiing and
on – coord
denado a nível naciional pelo Centro dee Estudos para a
Exploitatio
Intervençãão Social (C
CESIS), visa a análise crrítica e o fo
ortalecimennto dos siste
emas de
monitorizaação e prote
eção contraa o tráfico e a exploração de crian ças.



TRAFSTATT ‐ Tools fo
or the Validdation and
d Utilisation
n of EU Sttatistics on Human
Trafficking
g – coorde
enado pelaa Universidade de Ba
arcelona e pelo Instiituto de
Vitimologia da Unive
ersidade d e Tilburg (Holanda),
(
visa desennvolver indicadores
quantitativvos basead
dos nas esttatísticas eu
uropeias so
obre TSH, ppara monitorização
nacional e europeia do
d fenómenno.

No âm
mbito da formação e sensibilizaç
s
ção, e mais concretam
mente ao níível do refo
orço das
compeetências pro
ofissionais dos
d OPC e ONG para a prevençã
ão, identificcação das vítimas
v
e
combaate ao crim
me, destaco
ou‐se a cooordenação pelo
p
OTSH da edição da Brochu
ura e do
Panfletto "Mendicidade Força
ada: Formass Invisíveis de
d Exploraçção Laboral"".

SINALIZAÇÃO DE
D VÍTIMAS DE TSH
T

A sinalização de potenciais vítimas de TSH – de acordo
a
com
m a definiçãão do crime
e (artigo
34
160º d
do Código Penal
P
) e de indicadorres específicos (como os constanttes do instrrumento

produzzido pelo OTSH “Cartão
o de Sinaliz ação sobre Vítimas de Tráfico de Seres Humanos”) –
foi reealizada peelos Órgão
os de Pollícia Criminal (OPC) e por O
Organizaçõe
es Não‐
Govern
namentais (ONG) e ou
utras entidaades, tais como a Auto
oridade parra as Condições do
Trabalho (ACT) ou
u o Instituto
o da Segura nça Social (ISS).
ndo‐se de reegistos realizados peloss OPC, as sinalizações foram
f
classiificadas com
mo:
Tratan
34

Lei n.º 660/2013. D.R. n.ºº 162, Série I de 2013‐08‐23,
2
que pprocede à 30.ª alteração ao Códig
go Penal e que traanspõe para a orrdem jurídica
interna a Diretiva n.º 2011/36/UE, do Parllamento Europeuu e do Conselho, de 5 de abril, re
elativa à prevençção e luta contra o tráfico de
manos e à proteçãão das vítimas.
seres hum
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“Pendentees/Em invesstigação” – caso existtam indícios de tráficoo de pesso
oas, mas
ainda não exista uma avaliação cconclusiva;



ma avaliaçãoo resultante
e da fase
“Confirmadas” ou “Nãão Confirm adas” – casso exista um
de investiggação criminal.



A sinalizaçção por parrte de ONG
G e outras entidades
e
ocorre
o
em ssituações em
m que o
caso não foi
f reportad
do a um OPCC (por exem
mplo, por re
ecusa da víttima). Estes registos
são classificados como:



“Sinalizado
os por ONG/Outras eentidades” – caso exxistam indíícios de trááfico de
pessoas;



p ONG/O
Outras entid
dades” – ca
aso exista aavaliação posterior
p
“Não Consideradas por
resultantee de acompaanhamento da situação
o.

s
a classificaçãão foi atribuída pela en
ntidade sinaalizadora35.
Em qualquer das situações,

VÍTIMAS SINALLIZADAS EM 201
13

Em 20013 foram sinalizadas
s
308 presu
umíveis vítimas de TS
SH, das quaais 299 naccionais e
estrangeiros sinalizados em Portugal
P
e 9 nacionais sinalizados no estranggeiro.
Compaarando com
m 2012, obsservou‐se, eem 2013 (Taabela 1), um
m acréscim
mo no núme
ero total
de sin
nalizações (+146%), in
nfluenciadoo pelas sinalizações em
e Portugaal (+ 269%
%) e um
decrésscimo de sinalizações de tráfico de portuggueses no estrangeiro
e
o (‐80%), exxplicável
pela au
usência de grandes
g
oco
orrências noo estrangeiro durante 201336:
Ano
A
Em
E Portugal
No estrangeiro
TOTAL

2012

2013

81
44
125

299
2
9
308
3

Va
ariação
ho
omóloga
+269%
+
‐80%
+146%
+

Total de víítimas sinalizadass (2012‐2013)

35

Note‐see ainda que a infformação para fiins estatísticos, ttransmitida pelass entidades sinalizadoras ao OTSSH, não inclui dad
dos pessoais
sobre as p
presumíveis vítim
mas de tráfico. De
e igual forma, noss dados agregado
os apurados e publicados pelo OTTSH omitem‐se re
esultados em
que o totaal é inferior a 3 unidades.
36
Em 2012 uma só ocorrên
ncia envolveu 35 presumíveis vítim
mas (suspeita de exploração laboral na Alemanha)).
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Já o fo
orte acrésccimo das sinalizações em Portuggal está asssociado a 1198 sinalizaações de
tráfico
o para fins de
d exploraçção laboral,, em que se
e incluem 185 sinalizaçções na agricultura,
maioritariamentee, na região
o do Alenttejo na apanha da azzeitona (trááfico de migrantes
m
sazonaais).
Esta rrealidade poderá apon
ntar o resuultado da contínua cap
pacitação innstitucional para o
reconh
hecimento do
d crime e apoio às s uas vítimass. A título exemplificat
e
tivo, mencio
ona‐se a
Unidad
de Anti Tráffico de Pesssoas do Serrviço de Esttrangeiros e Fronteirass (SEF), as ações
a
de
fiscalizzação como
o a “Tráfico de Seres H
Humanos – Agricultura” da ACT, a criação do
o Centro
de Aco
olhimento e Proteção para vítim as do sexo masculino e sua equ ipa multidisciplinar
nacion
nal (da Saúd
de em Porttuguês) e a também criação
c
das Equipas M
Multidisciplin
nares da
Associaação para o Planeame
ento da Fa mília (APF)) nas regiõe
es do Nortee, Centro, Lisboa e
Alenteejo e subseq
quentes pro
otocolos co m diferente
es entidade
es, nomeadaamente OPC, e que
vêm m
materializar os objetivo
os da RAPVT
VT e consolidar o Mode
elo de Refeerenciação nacional
(Sinalizzação‐Identtificação‐Inttegração).

VÍTIMAS SINALLIZADAS EM PORRTUGAL

Em 2013, 299 pessoaas (menores e adultos)) foram sinaalizadas em Portugal coomo presum
míveis
vítimas dee TSH (Gráffico 1).

12
46

45

Con
nfirmados
OPC ‐ Em
in
nvestigação
OPC ‐ Não Confirmados
C
OPC ‐ Pendentes
80

ONG ‐ Sinallizados
ONG ‐ Não Considerados

116

Observvando os tipos
t
de exxploração aassociados às sinalizaçções em Poortugal (Taabela 2),
verificaa‐se uma clara represe
entatividadee do tráfico para fins de exploraçãão laboral (1
198).
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TI PO DE EXPLO
ORAÇÃO
SITUAÇÃO
O
Sexual

OPC
O ‐ Confirmad
dos
OPC
O ‐ Em
in
nvestigação
OPC
O ‐ Não
(2)
Confirmados
C
ONG
O
‐ Sinalizados
ONG
O
‐ Não
Considerados
C
TTOTAL

Laboral
(1)

Se
exual e
La
aboral

Escravvidão

Mendicidade

Adoção
ou Venda
a
de
Menor

Prática de
Atividades
Criminosas

Outras ou
desconhecido

Total
↓

Idadee
(Menor|A
Adul
to)

0

45

0

0

0

0

0

45

0|45
5

28

74

0

8

3

0

3

116

27|89

4

69

...

....

...

0

0

4

80

4|76
6

23

10

...

0

0

0

…

9

46

15|31

...

0

0

0

0

0

10

12

3|9

57

198

....

9

3

...

26

299

49|25
50

3

(1)

Incluindo situações de servidão doméstica
(2)
Incluii sinalizações realiza
adas pela ACT ou poor ONG e não confirmadas após investtigação pelos OPC.

Consid
derando a reepresentaçãão territoriaal das sinalizações [Carrtograma 1]], destaca‐se o
elevad
do número no
n distrito de
d Beja (1199), mais con
ncretamente nos muni cípios de Fe
erreira
do Alentejo (72), Beja (32) e Serpa (15),ssinalizaçõess associadas principalm
mente à exp
ploração
laboral na agriculttura [Cartoggrama 2].
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Tambéém no distrrito de Santtarém (64) [Cartogram
ma 1], as sin
nalizações ppor tráfico para
p
fins
de exp
ploração lab
boral na agricultura fooram maioritárias (62) [Cartogram
ma 2]. O disstrito de
Lisboa é particulaar: das 45 vítimas sin alizadas (Cartograma 1), 27 repoortam‐se a uma só
ocorrêência (suspeeita de exp
ploração seexual), sinallizada no aeroporto
a
dde Lisboa (Portugal
como país de trâânsito) [Carrtograma 22]. Menos representat
r
tivos os disstritos de Viana
V
do
Castelo
o (7), Bragaa (3) e Setúb
bal (4) e os de Bragançça, Porto, Avveiro, Viseuu, Leiria, Évo
ora, Faro
e Regiãão Autónom
ma da Made
eira (dados confidenciaais) [Cartograma 1].
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PORTUGAL: SINALIZAÇÕES RELLATIVAS A MENOORES DE IDADE

Em 2013, 49 menores foram sinalizadoss como pressumíveis víttimas de trááfico em Portugal

m fase de in
nvestigação por OPC re
eferem‐se a possíveis ssituações de tráfico
Os 27 registos em
s
(17), exploraçãoo da mendiicidade (7) ou adoção//venda de menores
m
para eexploração sexual
m total de 4 sinalizaçõe
es não foi coonfirmado, após investtigação por OPC.
(3). Um

TIPO DE EXPLORA
AÇÃO

0|17
16

4|3
8

Adoção oou
Venda dee
Menorr
...
1

[13,17]

[4‐16]

o

DESC
CRITOR

Laboral

Sexual

Sexo (M|F)
Média de idad
des
Gama de idad
des (mínima e
máxima)
Nacionalidadee

Forma de recrrutamento
País de Recruttamento
Países de Trân
nsito
Modo de Tran
nsporte
Estatuto legal em território
nacional
Nacionalidadee dos
recrutadores o
ou exploradores

(1)

Sexual
e
Laboral

Escraavidão

Mendicid
dade

Bósnia
/Montenegro
(6) ‐ §
Outra
as
×

Nigéria (9))
Guiné‐Bissau (3)
Outras (5)
Por concidadã
ãos
Guiné‐Bissau (9)
Senegal (7)
Outros
×
Via aérea
Irregular

×

Forma de conttrolo e coação
×

TOTALL
(1)

17
0
0
Incluindo situações de servidãoo doméstica

Sinais

0

Outras ou
desconhecido

0

0

Portugaal
x

×

Portugaal

×
×

x
x

×

x

Bósnia
/Montenegro
(6 ‐ §)
Outra
as
Controlo
o de
movimen
ntos.
Hierarquia
familia
ar
7

Prática de
Atividades
Criminosas

x

x
3

…

dado confidencial

x

dado não disponível

§

dado com baixa fiabi lidade (neste caso, não
o existe ainda certeza da
d nacionalidade)

o

Dado inferior a meta de do módulo da unidade utilizada
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Os 15 registos por ONG referrem‐se a poossíveis vítim
mas de tráfico para expploração se
exual (5),
exploração sexuaal e laboral e prática dde atividades criminossas (Tabelaa 4). Um to
otal de 3
f considerado posteriiormente po
or ONG.
sinalizaações não foi
TIPO
T
DE EXPLORA
AÇÃO
DESC
CRITOR

...
15

...

Prática de
Atividades
Criminosas
...
...

Laboral

Sexual
Sexo (M|F)
Média de idadess
Gama de idadess (mínima e
máxima)
Nacionalidade
Forma de recruttamento

País de Recrutam
mento
Países de Trânsiito
Modo de Transp
porte
Estatuto legal em
m território
nacional
Nacionalidade d
de recrutadores ou
exploradores
Forma de contro
olo e coação

TOTAL

(1)

Seexual e
Laaboral

Escraavidão

Mendicid
dade

Adoção ouu
Venda dee
Menor

...

Outras ou
desconhecido
...
...

[13,17]

...

...

...

Portugal
Relacioname
nto
Remuneraçã
o aliciante
Portugal
‐
Via terrestre

...

...

...

...

...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

‐

...

...

...

×

...

...

...

...

...

...

...

7

Ofensas
corporais e
sexuais
5

0

…
Sinais

...

(1)

0
0
0
Incluindo
o situações de servidão doméstica
dado con
nfidencial

x

dado não disponível

‐

Dado nulo/n
não aplicável

Tab
bela 1. Caracterização das sinnalizações de menores
m
realizadas por ONG (nn=15)

PORTUGAL: SINALIZAÇÕES ADULTOS
D

Em 20013, 250 adultos foram
m sinalizadoos como pre
esumíveis vítimas
v
de ttráfico em Portugal
(Gráficco 3).

As 45 vvítimas con
nfirmadas por OPC refeerem‐se, exxclusivamen
nte, a situaçções de tráffico para
fins dee exploração
o laboral.
Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 99

TIPO
T
DE EXPLORA
AÇÃO
DESSCRITOR

33|12
31

Adoçãoo
ou Vendda
de Menoor
‐
‐

[18,52]

‐

Laboral (1)

Sexual
Sexo (M|F)
Média de idades
Gama de idadess (mínima e
máxima)
Nacionalidade
Forma de recruttamento

Sexual e
Laboral

Esccravidão

Mendicidade

Romena
Promessa de
trabalho
Roménia
Espanha (15)
Terrestre

País de Recrutam
mento
Países de Trânsiito
Modo de Transp
porte
Estatuto legal em território
nacional
Nacionalidade d
de recrutadores ou
exploradores
Forma de contro
olo e coação

Sinais

0

0

‐

‐
‐
‐
‐

Romena
Portuguesa
Ameaças,
controle de
movimentos,
ofensas
corporais,
retenção
documentos
identificação,
não pagamento
e servidão por
dívidas
45

0

Outras ou
desconhecido

‐

‐

TOTA
AL

Prática de
Atividades
Criminosas

‐

‐

0

(1)

‐

0
0
‐
Incluind
do situações de serv
vidão doméstica
Dado nulo/n
não aplicável

Os 89 registos em
m fase de investigaçãoo por OPC referem‐se a possíveiss vítimas de
e tráfico
para exxploração laaboral (74),, exploraçãoo sexual (11
1) e exploração da menndicidade.
TIPO
T
DE EXPLORA
AÇÃO
DESCRITOR

Sexo
S
(M|F)
Média
M
de idades
Gama
G
de idades (mínima e
máxima)
m
Nacionalidade
N

Sexual

Laboral (1)

0|11
21

68|6
34

…
…

Adoçã
ção ou
Vendda de
Meenor
‐‐
‐‐

[18,32]

[18,74]

…

‐‐

…

Nigéria (6)
Guiné‐Bissau
(3)
Outras

Romena (71)
Outras

…

‐‐

…

x

Promessa de
trabalho (73)

…

‐‐

…

Forma
F
de recrutamento
País
P de Recrutamen
nto

Países
P
de Trânsito
Modo
M
de Transportte
Estatuto
E
legal em teerritório
nacional
n
Nacionalidade
N
de reecrutadores ou
exploradores
e
Forma
F
de controlo e coação
TOTAL

Sexual e
Laboral

Escravidão
E

Mend
dicidade

Prática de
Atividad
des
Criminosas

Outras ou
u
desconhecid
do

…
…

Guiné‐Bissau
(5)
Senegal (3)
Outros
x
Aéreo (10)

Roménia (71)

…

‐‐

…

x
Terrestre (71)

…
…

‐‐
‐‐

…
…

Irregular (10)

…

…

‐‐

…

x

x

…

‐‐

…

x
11

x
74
…

Sinais

0

(1)

…
0
…
Incluind
do situações de serv
vidão doméstica

‐‐
‐‐

0

…
3

dado confidencial

x

dado não disponível

‐

dado nulo ou não aplicável

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 100

Um to
otal de 76 registos não
n
foi co nfirmado por
p OPC após a sua sinalização inicial
(maiorritariamentee por exploração labboral). As não
n
confirm
mações foraam principalmente
tipificaadas como “Outros
“
ilíciitos laboraiss”.
Os 31 registos po
or ONG refe
erem‐se a ppossíveis situações de tráfico
t
paraa exploração sexual
(18), eexploração laboral
l
(10)) e exploraçção sexual e laboral. Um
U total dee 9 sinalizaçções não
foi con
nsiderado por ONG.

TIPO
T
DE EXPLORA
AÇÃO
DESC
CRITOR

Sexo (M|F)
Média de idades
Gama de idades ((mínima e
máxima)
Nacionalidade

Sexual

Laborral (1)

Sexual e
Laboral

0|18
30

3| 7
300

…
…

Adoçãoo ou
Venda de
Menoor
‐
‐

Prática de
e
Atividadess
Criminosass

Outras ou
desconhecido
o

…
…

[18,52]

[20, 42]

…

‐

…

…

…

‐

…

Promessa de trabalho
t
(7)

Prom
messa
dee
trabaalho
(99)

…

‐

…

…

…

‐

…

…
…

…
…

‐
‐

…
…

x

…

…

‐

…

Portugue
esa

…

…

‐

…

Contrrole e
agresssões

…

‐

…

País de Recrutam
mento

TOTALL

Mendicida
de

Brasil (6
6)
Portuguessa (4)
Romena (3)
Outrass

Forma de recrutaamento

Países de Trânsito
Modo de Transpo
orte
Estatuto legal em
m território
nacional
Nacionalidade dee recrutadores ou
exploradores
Forma de controlo e coação

Escravid
ão

Brasil (4
4)
Outross
x
x

Ameaças dirretas e
indiretas; controle de
movimentos; ofensas
corporais (fíísicas e
sexuais); soneg
gação de
rendimento
os e de
documen
ntos
18
…
Sinais

100

(1)

…
0
0
‐
Incluind
do situações de serv
vidão doméstica

0

2

dado confidencial
c

x

dado nã
ão disponível

‐

dado nulo ou não aplicável
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VÍTIMAS PORTTUGUESAS SINALIZADAS NO ESTRRANGEIRO

No que respeita a cidadãos portuguesses no estraangeiro, forram sinalizaadas 9 pressumíveis
e 2013, to
odas adultaas, maioritaariamente em
e Espanhha mas tam
mbém no
vítimass de TSH em
Brasil, Suíça, Inglaaterra e Fraança. Duas sinalizaçõe
es foram feiitas por ON
NG, uma sin
nalização
não fo
oi confirmad
da após inve
estigação ppelo OPC competente e as restanttes seis enccontram‐
se em fase de inveestigação.

TIPO
T
DE EXPLORA
AÇÃO
DESSCRITOR

0|6
49

Adoçãão ou
Vendaa de
Mennor
‐
‐

[30,62]

‐

Portuguesa
Promessa de
trabalho (n=5)
Portugal

‐

Laboral (1)

Sexual
Sexo (M|F)
Média de idadees
Gama de idadess (mínima e
máxima)
Nacionalidade
Forma de recruttamento
País de Recrutamento
Países de Trânsito

Sexual e
Laboral

Escravidão

Mendicida
de

Aéreo e terrestree

‐
‐
‐

x

‐

Portuguesa;
Espanhola;
Brasileira.
Ameaças diretass;
Agressões
6

Forma de controlo e coação
TOTA
AL

0
Sinais

x

desconhecid
o

0

0

Outras ou

‐

x

Modo de Transp
porte
Estatuto legal eem território
nacional
Nacionalidade d
de recrutadores ou
u
exploradores

Prática de
d
Atividade
es
Criminosas

‐
‐
0
0
0
‐
Incluind
do situações de serv
vidão doméstica

(1)

dado nã
ão disponível

‐

dado nulo ou não aplicável

PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA

Em 2013, receberram apoio 45
4 vítimas cconfirmadass em Portug
gal.
Em du
uas ocorrências com maior
m
núme ro de vítimas, o apoio
o envolveu a ação coordenada
de enttidades govvernamentaais (GNR, SSEF, PJ e ISS) e não‐governameentais (APFF/Equipa
Multid
disciplinar do Alente
ejo, Cruz Vermelha Portuguesa
a, Cáritas de Beja e CAP
Homen
ns/Saúde em Portuguê
ês) que atuuaram, no âmbito
â
das suas missõões e competências
específicas, ao níível do acolhimento, aacompanhaamento e aconselhameento psicollógico e,
nalgun
ns casos, no
o apoio ao re
etorno ao ppaís de orige
em.
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No quee respeita ao
a retorno ao
a país de oorigem (Roménia), assinala‐se a aarticulação entre os
Relatores Nacion
nais contraa o Tráficoo de Seress Humanoss portuguêês e rome
eno e o
envolvvimento da Embaixada da Roméniia.
Segund
do os dadoss disponibilizados pelaa OIM, em 2013
2
não se registaram
m em Portuggal casos
de retorno ao paaís de origem ao abriggo do Progrrama de Ap
poio ao Retoorno Volun
ntário de
orma, as basses de dadoos internacionais da
Cidadããos Nacionaais de Paísess Terceiros.. De igual fo
OIM nãão registaraam casos de
e potenciaiss vítimas de
e TSH que se tenham ssinalizado enquanto
tal aqu
uando do reetorno aos respetivos
r
ppaíses de orrigem.
Em 2013, foi conccedida auto
orização de residência a uma vítim
ma de tráficco, ao abriggo da Lei
o, segundoo a qual é concedida autorizaçãoo de residê
ência ao
n.º 299/2012 de 9 de agosto
cidadãão estrangeiro que sejaa ou tenha sido vítima de infrações penais li gadas ao trráfico de
pessoaas ou ao auxílio à imigração ilegall, mesmo que tenha entrado ilegaalmente no
o país ou
não prreencha as condições
c
de
d concessãão de autorização de re
esidência.

ESTATÍSTICAS DA
D JUSTIÇA

De aco
ordo com os
o dados re
emetidos peela Direção
o‐Geral da Política de Justiça (DG
GPJ), em
2013 fforam regisstados pelas autoridaddes policiais 28 crime
es de tráficoo de pesso
oas. Este
total n
não deve ser confun
ndido com o total de
d vítimas sinalizadass (o OTSH recolhe
sinalizaações sobre vítimas em
e Portugaal e no esttrangeiro). O total dee crimes re
egistados
reporta‐se a ocorrências em território nnacional.
No enq
nto da desiggnada crim inalidade conexa ao TSH
T (Tabelaa 9), verificaa‐se que
quadramen
coube a “Outros crimes
c
de im
migração ileegal” (170) o maior nú
úmero de occorrências, seguido
Auxílio à imiggração ilegaal” (73).
pelo crrime de “Leenocínio e pornografia de menores” (98) e “A
TIPO DE CRIME

N

Tráfico de pesso
oas

28

Lenocínio e porn
nografia de meno
ores

98

Associação de auxílio à imigração
o Ilegal

6

Angariação mão
o obra ilegal

..

Casamento de conveniência
Auxílio à imigraçção ilegal
Outros imigração ilegal
Siinais

..

42
73
170
TTOTAL 1.023
Resultado nulo/protegido pelo segre do estatístico

Data da última atualizzação: 24/02/14
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Houve 22 suspeitos envolvid
dos, maiorittariamente do sexo ma
asculino (Taabela 10), do
ois quais
7 foram
m detidos/iidentificado
os.
SEXO

M

F

TOTA
AL

Crime

Nº de Interven
nientes

Nº de
e Intervenientes

Nº de Interv
venientes

TRÁFICO
O DE PESSOAS

17

5

22
2

Data da última atualização
o: 24/02/14

De salientar, por último, que
e foi conceedida uma autorização
a
de de residdência, noss termos
a de tráfico de seres hu
umanos.
do artiigo 109.º daa Lei n.º 23//2007, de 4 de Julho, a uma vítima
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Os dadoss dos seguintess subcapítulos do
d presente cappítulo – Análisee de Dados ‐ têm
m por base amoostras enviadass pelas FSS,
que podeem não corresp
ponder aos valo
ores totais de caada um dos fenómenos criminais retratados.
Sempre que não é refeerida a percenttagem em anáálise é porque esta
e
é superiorr a 90%. Imporrta, ainda, refe
erir que em
muitos ccasos o facto de
d o meio de fuga
f
ser a pé ppoderá ser devvido aos crimin
nosos terem m
meios de fuga alternativos
a
localizad
dos perto do loccal do crime, nã
ão sendo assim detetados pela
as vítimas/teste
emunhas.

ROUBOS EM FARMÁCCIAS
Distrib
buição geoggráfica
Distrribuição por Distrito

Distribuição po r Município

Escala representativa da ordem de grandeza refe
erente ao númerro de registos poor local

Inverteendo a tend
dência dos anos anterriores, este crime regisstou um acrréscimo (+7
7,3%; +6
casos) no ano 201
13. O roubo
o em farmáccias apresentou maiorr concentraçção nos disttritos de
d
‐se a gran
nde descida
a que estee último assinalou
a
Lisboa, Setúbal e Porto, destacando‐
relativamente ao
o ano anterrior. Em opposição reaalce para a subida, baastante ace
entuada,
observvada em Lisboa. Este crrime contín uou com maior
m
incidên
ncia nos disstritos do littoral.
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Númerro de indivííduos

Coomo se obsserva este crime é prraticado, naa grande
m aioria dass ocasiões apenas ppor um ou
o dois
in divíduos, em raras exceções por grupos de
in divíduos.

Meio d
de coação

O meio maais utilizado
o para effetuar o roubo
r
a
farrmácias foii a arma de
d fogo, seeguida pela coação
físsica e pela arma branca
a.
Em
m 70% das ocasiões, foi feito reecurso a arrmas de
foggo ou branccas para efe
etuar os rouubos.

Intervaalo Horário
o

Os roub
bos a farm
mácias forram, quase
e todos
praticado
os no perío
odo da tardde e noite, até às
24:00h.
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Meio d
de fuga

nte todas as ocasiiões os
Em praticamen
enas em
criminosos encetaram a fugga a pé, ape
8% das ocasiõess foi utilizaddo o veículo ligeiro
para a fuga.

Valor R
Roubado
Apenas existiram
e
dados para aanálise de 60% das
ocasiões. Relativam
mente à ffrequência e valor
roubado, podemoss verificar que em 50%
5
dos
roubos o valor não
o ultrapasssou os 250
0€ e em
25,9% ficcou entre os 250€ e oss 500€. É asssim, um
crime qu
ue, no geral rende valorres reduzidos.
Constataamos também que o número de
d casos
onde o valor roubado foi ssuperior a 1.500€
(14,8%) foi
f aquele em
e que o aacumulado roubado
foi mais elevado.

buição mensal
Distrib
f constan te, tendo vindo a
Este crrime não foi
apresen
ntar, alterna
adamente, subidas e descidas,
d
no número de casos reggistados po
or mês,
atingind
do os valorres mais ellevados nos meses
de Outu
ubro e Deze
embro.
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ROUBOS EM OURIVEESARIAS

Distrib
buição geoggráfica
Distribuição por Disttrito

Disttribuição porr Município

presentativa da ordem
o
de grandezza referente ao nnúmero de registtos por local
Escalarep

O roub
bo a ouriveesarias vinha a apresenntar subidaas consecutivas, desdee 2010, con
ntudo no
ano 20013, registo
ou um decré
éscimo basttante acenttuado (‐45,1%; ‐74 cassos), observvando‐se
uma m
maior expreessão nos distritos do litoral, man
ntendo‐se Lisboa
L
e Poorto como os
o locais
com m
maior númerro de casos participadoos.
De enttre os decrééscimos, são mereced ores de reaalce as desccidas registaadas em Saantarém,
Setúbaal, Faro, Porrto e Lisboa.
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Númerro de indivííduos
Com uma amostra dee 85% doss casos,
p
obsserva‐se que este crrime foi praticado
maaioritariame
ente por um só in
ndivíduo,
con
ntudo, foram, tambéém, bastantes os
cassos em que este foi prraticado por grupos
de indivíduos (32,5%)

Meio d
de coação
Fo
oi possível obter infformação sobre
s
o
meio
m de coaçção em 82%
% das participações.
Co
onstata‐se que em 777% das ocasiões,
o
ho
ouve recursso a armas de fogo ou brancas
paara efetuar o roubo. A
Apenas e, 17
7,6% das
occasiões não houve recuurso a armaas.

Intervaalo Horário
o
s
o
Foi possível obter infoormação sobre
inte
ervalo horário em 86%
% das ocasiões.
Com
mo se pode
e observar, o período entre as
13H
H e as 19H
H foi aquelee que regisstou um
maior número de casos.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 109

Meio d
de fuga
Foi possível obter inform
mação em 83%
8
dos
casos.
aioria das oocasiões a fuga foi
Na grande ma
efetuada a pé,, ainda que o número de
d casos
e recursos a veículo liggeiro foi
em que houve
bstancial.
sub

Roubado
Valor R
Nesste caso apenas em 299% das ocasiões foi
posssível obterr informaçãão quanto ao
a valor
roubado.
Em 50% das ocasiões
o
oss roubos re
enderam
mais de 1.50
00€, sendoo também esta a
cate
egoria que acumula maaior valor ro
oubado.
Tem
mos depois 23,1% de ocasiões em
m que o
pro
oduto do ro
oubo ficou entre 250€
€ e 500€
mas co
om o valor roubado
r
mu
uito reduziddo, assim co
omo na cate
egoria até 2250€.

Distrib
buição mensal

A distribuição
o mensal, aapresentou valores
maais elevados no prrimeiro se
emestre,
ten
ndo‐se registado 60%
% dos caso
os neste
período. No segundo
s
se mestre o destaque
d
vaii para o mês de Dezem
mbro.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 110

ROUBO A POSTOS DEE ABASTECIMENTO DE COMBBUSTÍVEL
Distrib
buição geoggráfica
Distribuição por Disttrito

Disttribuição porr Município

Escalarep
presentativa da ordem
o
de grandezza referente ao nnúmero de registtos por local

Desde o ano 200
08 que este crime vinhha a registaar consecutivos decrésscimos, con
ntudo no
da (+2,2%; +5
+ casos). Relativamennte à sua inccidência,
ano 20013 verificou‐se uma ligeira subid
há destacar os decréscimo
os observaddos nos diistritos de Beja, Coim
mbra e Porto. Por
oposiçção, mereceeram realce as subidas registadas em Leiria, Aveiro
A
e Lisbboa
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Númerro de indivííduos

Crime

pratiicado,

isoladamente,,

naa

ainda

sua
que

maioria,

os

crimes

praaticados por dois indivííduos e porr grupos,
aprresentem valores conssideráveis.

Meio d
de coacção

Em aproximad
damente 2//3 das ocassiões foi
feitto recurso a armas dee fogo ou brancas,
parra

efetuarr os

rou bos,

com

maior

exp
pressão para
a as de fogoo.

Intervaalo Horário
o
endo sido possível analisar 75% dos
Te
caasos, obserrva‐se umaa grande diferença
d
en
ntre o inte
ervalo das 19h ás 24
4h e os
re
estantes,

sendo

que

44%
%

das

paarticipaçõess reportam‐‐se a este período.
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Meio de fuga
Relativamente ao meio de fuga, foi também
t
2
das
possívvel obter informaçãão para 2/3
ocasiõ
ões.
Verificcamos que na esmaggadora maioria das
ocasiõ
ões ou a fu
uga se fez a pé ou atrravés de
veículo ligeiro.

Valor R
Roubado
Nestte caso apenas
a
fooi possível obter
inforrmação para 42% das oocorrênciass.
Com
mo se pod
de constattar, em 45% das
ocassiões o valo
or roubado não ultrapaassou os
250€
€ e em 20%
%, situou‐se entre os 25
50€ e os
500€
€. É assim, portanto, uum crime cu
ujo valor
roub
bado é, em geral,
g
baixoo.
Relativamente ao valor ro ubado, acumulado,
este têêm maior exxpressão no
o grupo em
m que são in
ncluídos os crimes
c
com
m valores superiores
a 1.5000€.
Distrib
buição mensal
Relativamente
e

à

disttribuição

mensal,

obsserva‐se que 65% das particcipações
tive
eram lugar no primeiiro semestre, com
grande destaq
que para os meses Março,
Fevvereiro e Jun
nho.
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ROUBO DE VIATURASS

Distrib
buição geoggráfica
Distribuição por Disttrito

Disttribuição porr Município

presentativa da ordem
o
de grandezza referente ao nnúmero de registtos por local
Escalarep

Crime que acenttuou a tend
dência de descida qu
ue se vinha a observaar, registando uma
uição de 29
9,3% (‐100 casos). Parra este decrréscimo mu
uito contribbuíram as variações
v
diminu
verificaadas nos disstritos do Porto, Lisboaa e Setúbal..
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Númerro de indivííduos
Maais de 53%
% das partticipações indicam
ape
enas um in
ndivíduo coomo executtante do
rou
ubo. As restantes partticipações apontam
a
em
m 26,4% doss casos parra dois indivvíduos e
em
m 20% das ocasiões
o
parra crimes effetuados
por grupos, sendo assi m um crim
me com
algguma reprresentatividdade ao nível a
crim
minalidade grupal.

Meio d
de coação
Na maioria da
as ocasiõess não foi utilizada
qualquer tipo de arma para efe
etuar os
mes, sendo apenas aatravés da coação
crim
físicaa.
O re
ecurso à arma de fogoo fez‐se em
m 39,7%
dos casos, send
do assim baastante freq
quente o
seu uso.

o
Intervaalo Horário
No que concerrne aos perí
ríodos em que estes
rou
ubos foram
m cometidoos, desde logo se
obsserva que foi, ma ioritariamente no
perríodo noturno, com maaior incidên
ncia para
o que vai das 19h
1 às 24h.
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Meio d
de fuga

mo seria de
d prever, na maio
oria das
Com
ocassiões os criminosos coolocam‐se em
e fuga
no próprio
p
veícculo do lesaado. Nos casos em
que foi a pé, são,
s
eventuualmente situações
t
nã
ão tendo ssido concretizado o
de tentativa
roub
bo.

Valor R
Roubado
Ape
enas foi po
ossível obteer informaçção para
37%
% dos casos.
Tam
mbém aqu
ui, os reesultados vão
v
ao
enccontro do previsto, oou seja a grande
maioria dos roubos ressultou em valores
basstante eleva
ados (avaliaações das viaturas
roubadas).

Distrib
buição mensal
Mais de metade dos crrimes tiveraam lugar
no
o primeiro semestre, ccom realce para os
meses de Abrril e Março.
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ROUBOS EM RESIDÊN
NCIAS
Distrib
buição geoggráfica
Distribuição por Disttrito

Disttribuição porr Município

Escalarep
presentativa da ordem
o
de grandezza referente ao nnúmero de registtos por local

Este ccrime continuou a disstribuir‐se por todo o TN, com
m maior inccidência naas zonas
politanas, especialmen
metrop
e
nte nos dist ritos de Lisb
boa, Porto e Setúbal.
Em 2013 registou‐se um decréscimo (‐114,8%; ‐147 casos), o que contrariiou a tendência que
se vinh
ha a observaar nos últim
mos anos
Relativvamente ao
os decréscim
mos, o gran de destaqu
ue foi para o distrito doo Porto, segguido de
Braga, Guarda e Leiria.
L
Destaccaram‐se, ainda, as sub
bidas relativvas a Castelo Branco, Aveiro
A
e Sanntarém.
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Númerro de indivííduos

or um só
Crime praticado essenciaalmente po
divíduo (60
0,9%). Os restantes crimes
ind
disstribuem‐se por dois indivíduoss e por
gru
upos. Tamb
bém neste crime, em
m função
doss valores ob
bservados, é de ter em
m conta a
ativvidade grup
pal.

de coação
Meio d

Na grande
g
maio
oria das ocaasiões estess roubos
foram
m efetuado
os sem o rrecurso a qualquer
q
tipo de arma.
Apen
nas

em,

aproximaddamente,

¼

das

ocassiões se fez uso de aarmas de fogo ou
bran
ncas para efetuar os refferidos roubos.

Intervaalo Horário
o

e é um crime que se distribu
ui pelos
Este
dive
ersos perío
odos horá rios, com alguma
pre
eponderância para o período da tarde,
aqu
uele que vaii das 13h atté às 19h.
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Meio d
de fuga

Na graande maiorria das ocassiões é referido que
o meio de fuga dos criminossos foi a pé. Apenas
em 14
4% é referid
do o veículoo ligeiro.

Valor R
Roubado
Ape
enas foi possível aanalisar 37
7% das
parrticipações.
A maioria
m
das situaçõess rendeu mais de
500
0€, com esp
pecial desta que para oss roubos
em que o prroduto foi superior a 1.500€
(27,7%). Foi ta
ambém nestta categoriaa que se
evado.
obsservou o valor acumulaado mais ele

Distrib
buição mensal

Re
elativamente

à

freequência

mensal,

de
estacam‐se os meses dde Janeiro, Maio e
Julho.
Fo
oi no primeiro semestree que se reggistaram
maaior número
o de partici pações
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ROUBOS A TRANSPORTE DE VALORES

Distrib
buição geoggráfica
Distribuição por Disttrito

Disttribuição porr Município

presentativa da ordem
o
de grandezza referente ao nnúmero de registtos por local
Escalarep

Este é um crime cuja tendên
ncia de desscida se vêm
m a verificar desde 20 10, ano em
m que foi
omizado naa tabela de notação esttatística, re
egistando no
o ano 2013 um decrésscimo de
autono
23,1% (‐6 casos).
As oco
orrências relativas ao ro
oubo a trannsportes de valores tive
eram, quasee todas, origem nos
distrito
os de Lisboaa e Porto.
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Númerro de indivííduos

d
demo
onstram quue este crime, por
Os dados
norm
ma, requer a participaçção de dois ou mais
indivvíduos. O ro
oubo a trannsportes de
e valores
é um crime onde a aatividade grupal
g
é
dominante.
pred

Meio d
de coação

q
todas as ocasiõe s foi feito recurso a
Em quase
armaas de fogo para conseeguirem efe
etuar os
roubos.

Intervaalo Horário
o

É no período da manhã ondde se registam mais
m
dos casos
c
particcipados (54,,5%).
de metade
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Meio de fuga

A fugaa, em quasse todos oss casos, fez‐se por
veículos motorizados, com especial destaque
d
para

os

veícu
ulos

ligeiroos,

seguid
do

dos

motocciclos/ciclom
motores.

Valor R
Roubado
Em 60% das occasiões o valor roub
bado foi
superiior a 25.0
000€, com destaque para o
número de crimes que renderam
m entre
25.000
0€ e 50.000€, em virttude de ser aquele
onde se registou um valoor acumulad
do mais
elevad
do e onde também exxistiram maais casos
observvados

Distrib
buição mensal

ue respeita à distribuiçção mensal, apenas
No qu
merecem destaq
que os valo res observaados nos
mese
es de Fevere
eiro e Dezem
mbro.

.
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FURTOSS/ROUBOS A ATM
A

Distrib
buição geoggráfica
Distribuição por Disttrito

Disttribuição porr Município

presentativa da ordem
o
de grandezza referente ao nnúmero de registtos por local
Escalarep

Crime que apreseentou um decréscimo
d
o bastante acentuado,
a
aproximaddamente 65
5% (‐145
om os valorres registados no ao an
nterior.
casos) quando comparado co
Observvou‐se umaa litoralizaçãão mais aceentuada, co
om destaque para os ddistritos de Lisboa e
Setúbaal.
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Númerro de indivííduos

p
ob
bter inform
mação em 53%
5
dos
Foi possível
casos.
Veriffica‐se

que

é

um

crime,

maio
oritariamente, efetuaddo por gru
upos de
indivvíduos, send
do poucas aas situaçõess em que
este é efetuado
o solitariameente.

Meios utilizados para efetua
ar os furtoss / roubos
Relaativamente aos meiios utilizad
dos, foi
posssível obterr informaçãão para 73%
7
das
situaações.
Estaas

dividem‐se

em
m

explosãão

ou

arro
ombamento
o, sendo quue na maio
oria das
situaações (68,4
4%) os crim
minosos reccorreram
à exxplosão para
a tentar levvar o dinheirro.

Intervaalo Horário
o

Relaativamente aos perííodos horáários, é
duraante a mad
drugada qu e estes crimes são
maiss vezes effetuados, ddestacando‐‐se este
perííodo dos demais.
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Meio d
de fuga

s
possíve
el obter infformação para 70%
Tendo sido
dos casos, verifica‐se que o meio de fu
uga mais
o foi o veícu
ulo ligeiro.
utilizado

Valor R
Roubado
Quantto ao produ
uto do rouubo, só foi possível
obter informação
o em 17% doos casos.
Assim,, por norm
ma são crim
mes que, ao
o terem
sucessso, rendem valores eleevados. De entre os
casos analisados 30,8% rendderam entre
e 5.000€
e 15.0
000€. Foi na
a categoria em que os crimes
renderam mais de 20.000€ qque se registou um
ulado mais elevado.
e
acumu

Distrib
buição mensal

Paraa

esta

análise

foii

possível

obter

inforrmação em 73% dos caasos.
Distiinguem‐se os mesess de Feve
ereiro e
Março, pelos elevados valoores observvados.
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FURTOSS DE METAIS NÃO
N
PRECIOSO
OS
Distrib
buição geoggráfica
Distribuição por Disttrito

Disttribuição porr Município

Escalarep
presentativa da ordem
o
de grandezza referente ao nnúmero de registtos por local

O núm
mero de parrticipações relativas a este fenóm
meno foi ellevado. Conntudo no ano 2013
registo
ou‐se um decréscimo de 11,5%(‐‐1.749 caso
os), registan
ndo‐se ocorrrências por todo o
TN.
Como se pode ob
bservar, reggistou‐se um
ma especial incidência nos distritoos de Lisboaa, Porto,
Setúbaal, Aveiro e Santarém, sendo estess responsávveis por 62%
% das particcipações.
Destaccaram‐se ass descidas em
e Viseu, LLeiria e Porrto. Relativa
amente aoss acréscimo
os realce
para Liisboa, Setúb
bal, Portalegre e Casteelo Branco.
Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 126

Númerro de indivííduos

Crime praticado, na grannde maioria das
es, por grup
pos de indivvíduos. Em 22% dos
ocasiõe
casos foi
f apenas efetuado
e
poor um indivíduo.

Métod
do utilizado
o
Só foi possível obter inform
mação em 11%
1
dos
casos.
Como

se

observa,

o

métod
do

foi

maioriitariamente
e através dee arrombam
mento.

Intervaalo Horário
o
Na análise
a
dos períodos h orários, ape
enas em
20%
% dos casos foi
f possível obter inforrmação.
Com
mo se pod
de observaar, excetuando o
período das 19h à 224h, os restantes
esentam vallores idênticcos.
apre
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Valor Roubado

mbém no valor
v
furtaddo a inform
mação é
Tam
esccassa, apen
nas reportaando‐se a 11%
1
dos
cassos.
Parra esta amo
ostra, verificca‐se que a maioria
doss crimes ren
ndeu valorees abaixo de
e 250€.

Distrib
buição mensal
Mais de 60
0% dos casoos tiveram lugar no
primeiro se
emestre.
Destacam‐sse os mesees de Maio,, Abril e
Março, como aquelees que reggistaram
valores mais elevados..
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TRÁFICO
O DE ESTUPEFA
ACIENTES
Portuggal constitui um território de ori entação atlântica, cuja centralid ade geoesttratégica
lhe confere um estatuto
e
de relevo em relação ao
o Atlântico e aos correedores marrítimos e
aéreoss, com ênfase no contrrolo das rottas intercon
ntinentais que ligam a Europa à África
Á
eà
Américca do Sul, bem como o Atlântico N
Norte ao Me
editerrâneo
o.
O tráffico de dro
oga, sendo
o um fenóm
meno criminal de espectro inteernacional, assume
diversaas dimensõ
ões, consoante o tipo de droga, a sua origem, a quanttidade envo
olvida, o
meio d
de transporrte e rotas utilizadas ppelas organ
nizações criminosas, teendendo, em TN, a
manifeestar‐se esssencialmentte através dde dois veto
ores: um primeiro de âmbito inte
erno, no
qual deecorrem as lógicas neggociais que visam o abastecimento dos merccados a retaalho com
vista à satisfação dos mercaados de connsumo; e, um
u segundo
o, de âmbitoo transnacional, no
qual su
ucedem as lógicas negociais interrnacionais que
q visam a introduçãoo de estupe
efaciente
em esp
paço europeu e satisfação dos resspetivos me
ercados de consumo.
c
Na sequência daa política criminal
c
intternacional face ao tráfico
t
de drogas ilíciitas, em
Portuggal a legislação que pre
evê o proceesso repressivo do tráffico de drogga concretiza‐se no
prescrito no Decreto‐lei n.º 15/93,
1
de 2 2 de janeiro
o. Neste âm
mbito compeete, especiaalmente,
à PJ a prevenção
o da introd
dução e trâânsito pelo
o TN de su
ubstâncias eestupefacie
entes ou
psicotrrópicas, asssim como a prevençãão da consttituição de redes orgaanizadas de
e tráfico
interno
o dessas substâncias.
A pluriidimensionaalidade da ameaça
a
do tráfico inte
ernacional de
d droga em
m Portugal permitiu
p
delineaar um sistema integrrado, previisto no De
ecreto‐lei n.º 81/95 dde 22 de abril,
a
de
preven
nção e rep
pressão arrticulado e coordenaado, em que várias entidades oficiais
converrgem de fo
orma discip
plinada e aarticulada para
p
o enffraquecimennto das esstruturas
delinquentes que se dedicam
m ao fenóm eno do tráffico de drog
ga,
Neste sentido, co
ompete à PJ a centraliização de in
nformação e a coordeenação operracional,
potencciando, desse modo, uma
u
maior rracionalizaçção dos recursos da in vestigação criminal
e uma maior eficáácia das ope
erações rea lizadas em Portugal.
Face ààs competên
ncias desta Polícia, a pproblemáticca do fenóm
meno do trááfico de droga tem
vindo a ser explo
orada peloss seus servi ços de anáálise de info
ormação criiminal, com
m vista a
uma m
melhor comp
preensão do
o modo com
mo a mesma se tem manifestado nos últimoss anos.
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Da suaa análise verificamos que, no que respeita à heroína e ao
a ecstasy, aas lógicas negociais
n
que deecorrem no TN corresp
pondem, esssencialmen
nte, a uma dinâmica
d
neegocial de cedência
c
de m
mercadoria ilegal proveniente, quase exclusivame
e
ente, do estrangeiro
o, para
abasteecimento do
os mercado
os de consuumo, contin
nuando a exxistir, comoo tal, uma dinâmica
d
intensaa com Espaanha, mas taambém com
m a Holanda, com recu
urso, quer à via terresttre, quer
à via aérea.
o tráfico de cocaína e de haxixe, coexistem
m lógicas innternas similares às
No que tange ao
referid
das no contexto do trááfico de herroína e de ecstasy.
e
Tod
davia, atenddendo à loccalização
geográáfica dos lo
ocais onde se processsam a produção e trransformaçãão do haxixe e da
cocaína, respetivvamente no
o continentte africano e no continente sull‐americano
o, o TN,
continental e in
nsular, man
ntém ineg ável intere
esse estrattégico paraa as organizações
criminosas organ
nizarem as suas opeerações de tráfico e trânsito dde estupeffacientes
particu
ularmente para
p
a Europ
pa.
O haxxixe é essencialmente
e transportaado por via marítima
a e introduuzido em território
continental com recurso
r
a de
esembarqu es efetuado
os na costa,, seguindo pposteriorme
ente por
via terrrestre paraa outros destinos. Ass operaçõess de tráfico
o de haxixee por via terrestre
t
continuam a ocorrer com o recurso a veículos liggeiros, que efetuam o trajeto do
o Sul de
Espanh
ha para Porrtugal e a co
orreios de ddroga que se deslocam a Marrocoos transporttando no
interio
or do organismo quanttidades signnificativas de
d haxixe qu
ue vêm aprrovisionar parte
p
das
necesssidades de consumo
c
em
m território nacional.
No quee concerne à cocaína, os meios m
marítimos continuam
c
a ser os maais utilizado
os para o
transporte de quantidades bastante significativvas, ora uttilizando ass embarcações de
recreio
o, ora utilizaando contentores, com
m a captaçãão de tráfeg
gos do coméércio intern
nacional.
Emborra as quanttidades envvolvidas sejaam inferiorres, continu
ua a ser maassivo o traansporte
deste eestupefacieente atravéss da aviaçãoo comercial internacional, com reecurso ao elemento
human
no como «m
mula» para a introduçção de quan
ntidades médias de coocaína que visam o
abasteecimento ráápido, diretto e imediaato dos me
ercados de venda a reetalho e co
onsumos
europeeus.
No con
ntexto do tráfico
t
interrnacional dde estupefacientes, o território
t
n acional mantém‐se
como uma platafo
orma poten
ncial de intrrodução de cocaína e haxixe, deccorrendo no
o espaço
nal a orqu
uestração de
d estrutuuras de logística, com recursoo a indivíd
duos de
nacion
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nacion
nalidade portuguesa, assim
a
comoo de outros países, ao serviço dee organizaçõ
ões que,
em reggra, se locallizam e se encontram
e
ssediadas forra de Portug
gal.
Nestess termos, o posicionam
mento geoeestratégico de Portugal, continenttal e insular, face à
manifeestação do fenómeno do tráfico de droga, seja media
ante a via aérea, marrítima, e
mesmo
o terrestree, assume particular relevância, o que constitui umaa responsaabilidade
acrescida para a arquiteturaa preventivaa e repressiva do siste
ema de com
mbate ao trráfico de
f
ddo tráfico in
nternaciona
al de drogass representta para a
droga face à ameeaça que o fenómeno
seguraança, quer in
nterna, que
er no contexxto mais latto do univerrso comunittário.

Os grááficos e qu
uadros segu
uintes apreesentam os resultadoss estatísticoos da prevenção e
combaate a este feenómeno desencadeaddo, ao longo
o de 2013, pelos diverrsos OPC qu
ue fazem
parte d
do Sistema de Seguran
nça Interna português:

(55 Kg))

(2.445 Kg)

(8.685 Kg)
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A
ANO DE 201
13

DETIDOSS

NÃO
O DETIDOS

4.310

1.140

TO
OTAL DE
INTERV
VENIENTES
55.450

APREENSÕ
ÕES DE BENSS E VALORES
S
2013
TIPO DE OBJECTO

Quantidade
192
317
4
24
2793
8
2
1

Arma
Balançça
Barco
Motocciclo
Telemóvel
Ciclom
motor
Velocípede
Viatura mista
Viatura pesada
Viatura ligeira
Dinheiiro (€)
Dinheiiro ‐ Divisass Estrangeirras (€)37

Marítimo

Terrestre

381
1.366.857 €
2.020
0.942,96 €

Aéreo
o

Posstal

Dessconhecido

COCAÍÍNA

1
1.820.964,00

20.937,944

590.88
83,25

400,30

12.142,14

HAXIXE

7
7.149.095,78
1.493.341,666

14.82
22,26

9.042,94

18.769,06

5.192,000

30,00
3

8.800,00

611,00

34.111,399

20.29
95,17

ECSTA
ASY
HEROÍÍNA

37

303

297,19

As divisas estrangeiras apreendidas
a
foram
m convertidas paara euros no dia 21
2 de Janeiro de 2014,
2
tendo por bbase o site www..dhl.pt.
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PRINCÍPAIS APREEENSÕES EFETUA
ADAS
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PRINCIPA
AIS ROTAS (O
Origem Conh
hecida) / TIP
PO DE DROG
GA /
ANO 20
013
Uniidade : Grama
PROVENIÊÊNCIA

COCAÍNA
A

DE
ESTINO

Unidade
U
: Grama

Q
QUANTIDADE

PROVENIÊNCIA
P

DESTINO

QUANTIDADE

Holanda
H

Portugal

6.846,220

Espanha
E

Portugal

7,640

Colômbia

Portuga
al

1.016.160,000

Brasil

Portuga
al

566.773,633

Venezuela

Portuga
al

349.530,000

Equador

Portuga
al

178.970,000

Brasil
República
Dominicana

Espanh
ha

104.278,942

Portuga
al

40.165,000

Argentina

Portuga
al

33.185,080

Brasil

Bélgica

21.456,894

PROVENIÊNCIA
P

DESTINO

Venezuela

ha
Espanh

19.527,510

Marrocos
M

Portugal

7.200.652,320

Brasil

Holanda

11.686,624

Espanha
E

Portugal

383.676,771

Brasil

Moçam
mbique

10.934,410

Holanda
H

Portugal

1.065,330

Peru

Espanh
ha

7.792,000

Portugal
P

Alemanha

144,880

Brasil

Nigéria

7.034,000

França
F

Portugal

106,700

Chile

Espanh
ha

5.766,000

Portugal
P

França

42,600

Brasil

Guiné Bissau
B

5.186,550

Brasil
B

Portugal

29,200

Bolívia

Portuga
al

5.004,000

Portugal
P
Portugal
P

Brasil

Itália

4.576,500

Brasil
Reino
Unido

Brasil
Chile

burgo
Luxemb
Portuga
al

3.280,000

Peru

Portuga
al

2.565,807

Peru

Sérvia

2.500,000

Brasil

2.305,000

Brasil

Mali
ée
S.Tomé
Príncipe

2.100,000

PROVENIÊNCIA
P

DESTINO

Brasil

Marroccos

2.085,000

Holanda
H

Portugal

10.801

Brasil

África do
d Sul

1.780,000

França
F

Portugal

55

Brasil

Costa do
d Marfim

1.350,800

Portugal
P

Brasil

30

Peru

Bélgica

1.023,140

Brasil

Senegal

999,480

Moçambique

Espanh
ha

980,740

Brasil
Brasil

França
U
Reino Unido

567,000
375,000

Portugal

Suiça

368,570

Suriname

Holanda

230,470

Paraguai

Portuga
al

229,200

Marrocos

Portuga
al

34,730

Holanda

Portuga
al

9,910

Espanha

Portuga
al

HEROÍNA

6.853,860

Unidade : Grama

HAXIXE

QU
UANTIDADE

27,37
7,91
7.585.753,081

3.000,400
Unidade : Unidadess

ECSTASY

QU
UANTIDADE

10.886

1,590
2.413.813,980
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MOEDAA FALSA
O fenó
ómeno da contrafação
c
o de moedaa tem vindo
o a sofrer flutuações
f
aao longo dos anos,
sendo que, nos anos mais re
ecentes, tem
m‐se verificcado um decréscimo d o número de
d notas
contrafeitas apreeendidas, faacto que see observou, não só a nível nacioonal, mas também
internaacional38.
Contraariamente a esta tendê
ência, no anno de 2013
3 verificou‐sse um aumeento do número de
notas d
de Euro con
ntrafeitas apreendidass, comparattivamente ao
a ano anteerior, quer no
n plano
nacion
nal, quer internacionall, não se a proximando
o, no entan
nto, dos m áximos atin
ngidos a
nível eeuropeu no ano de 200
09, em quee foi apreen
ndido mais de
d um milhhão de notaas, ou ao
valor rregistado em
m Portugal em
e 2008, e m que maiss de trinta mil
m notas fo ram apreen
ndidas.
Os números obttidos em 2013, no q ue respeitaa ao Euro, comporta m, para além das
contrafações que já tinham entrado noo sistema fid
duciário e foram detettadas em en
ntidades
bancárrias, ETV’s ou
o em ativid
dades comeerciais norm
mais, as notas apreend idas ainda antes
a
de
circulaação39.
Uma o
outra nota que também teve um
m acréscimo
o no número de apreeensões foi a de 500
Euros, ultrapassaando largam
mente os nnúmeros do
os anos antteriores qu e rondavam
m, regra
geral, as dezenass. Este aumento teve a ver, essen
ncialmente, com duas situações, a saber,
num ccaso de burla na aquisição de i móveis (3.8
836 notas) e num caaso de um suposto
negóciio de ouro, diamantes e libras (60 4 notas).
À sem
melhança do
o ocorrido em anos aanteriores, também 2013
2
foi um
m ano de grandes
apreen
nsões de dólares americanos falsos, ap
pesar de não ter oocorrido qualquer
q
desmaantelamento
o. Registaraam‐se duass grandes apreensõess na área ddo Porto, uma
u
em
maio, ttendo sido apreendidaas cerca de 4.500 notaas de 100 USD e uma ssegunda, em
m junho,
no âm
mbito de uma invesstigação soobre tráfico
o de estupefacientess, em que
e foram
enconttradas 1.016.100 notass de 100 USSD falsas.
No que se referee à qualidaade das conntrafações, constatou‐se que, coomo já vem
m sendo
hábito
o, a produçãão nacional apresentoou, regra ge
eral, falta de
d qualidad e, sendo a maioria
obtida por impresssão a jacto
o de tinta.
38

Dados rrelativos à moedaa Euro (€) e de accordo com os elem
mentos do Banco
o Central Europeu
u.
Como fforam os casos das 1.175 notas fa
alsas de 50 Euross apreendidas em
m janeiro, em Oe
eiras, as 1.901 nootas de 200 Euros, de grande
qualidadee, apreendidas em
m fevereiro, no Porto, ou, aindaa, as 552 notas de
d 50 Euros apre
eendidas num deesmantelamento também no
Porto.
39
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Já as ccontrafaçõees oriundas de outros países variaaram muito
o no grau d e qualidade
e, sendo
que, ass que apressentaram maior
m
perigoo foram as produzidas
p
em
e offset, ccomo foi o caso
c
das
produçções italianas de notass de diversaas denominaações que circulam
c
em
m toda a Europa, ou
as bem
m conseguid
das notas de
d 200 Euroos com origgem no Lesste da Euroopa, que faccilmente
40
0
enganaam o mais prevenido
p
. Ainda quaanto ao tipo
o de contraffação, subli nha‐se que
e a maior

parte das notas de dólare
es america nos apreendidas em Portugal foram pro
oduzidas,
o
tambéém, por impressão em offset.
Em terrmos estatíísticos41, os dados relaativos aos detidos efetuados e argguidos consstituídos
em 2013, bem como o tipo de
d moeda appreendido, são apresentados nas tabelas segguintes:
CONTRA
AFAÇÃO DE MO
OEDA

Ano de 2013
3

D
Detidos

Sexo

Arguiddos constituído
os no Ano

Detidos
D

Prisãão Preventiva

Masculin
no

15

5

18

Feminino
o

0

0

2

15

5

20

Total

CONTRAFFAÇÃO DE MOED
DA, Ano 2013

U
Unidade
Monettária
Moeda

Quantidade
e

Valor Faci al

€ (Euro)

5,00 €

1

5,00 €

10,00 €

6

60,00 €

20,00 €

76

1.520,00 €

50,00 €

722

36.100,00
3
€

100,00 €

129

12.900,00
1
€

200,00 €

1907
1

38
81.400,00 €

500,00 €

612

30
06.000,00 €

3453
3

73
37.985,00 €

$10,00

1

$1,00

$20,00

1

$20,00

$100,00

14
4658

$1.465.821,00

14
4660

$1.4
465.821,00

2

200,00
2
CNY

2

200,00 CNY

Total de € (Eurros)
$ (USD)
Total de $ (USSD)
Yuan R
Renmimbi da China
C
(CNY)

Montante

100,00 CNY

Total de Yuan Renmimbi da
d China (CNY)

40
41

Pertenccem a esta contraafação as 1.901 notas de 200 Euroos apreendidas no
o Porto, referidass na nota anterioor.
Fonte P
PJ. Esta Polícia reggistou um total de 22 inquéritos ppor este tipo de crime.
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ILÍCITOSS EM AMBIENTTE ESCOLAR
No ano letivo 20
012/2013, no
n âmbito do Programa “Escola
a Segura”, fforam partticipadas
6.356442 ocorrências em contexto escolaar (no interior, nas ime
ediações doos estabeleccimentos
43
de ensino e no percurso casa‐escola
c
). Destas ocorrência
as, 4.489 fforam de natureza
n

criminal. Em relaação ao an
no letivo aanterior (20
011/2012), registou‐see um aumento do
númerro de participações (+6
632), o que representou uma varia
ação de +111,04%.

D
Dados
GNR/PS
SP

2011/12
2

2012/13
2

Dif

Variação
V

Total d
de Participações

5.724

6.353

632

11,04%

Ocorrên
ncias de Naturezaa Criminal (Interio
or da Escola)

2.790

2.999

209

7,49%

Ocorrên
ncias de Naturezaa Criminal (Ext Esccola)

1.401

1.490

89

6,35%

Ocorrên
ncias de Naturezaa Criminal (TOTALL)

4.191

4.489

298

7,11%

Analoggamente ao verificad
do no anoo letivo an
nterior, cerca de 2/33 das oco
orrências
participadas (de natureza
n
criminal) ocorrreram no in
nterior dos estabelecim
mentos esco
olares.
No que respeita ao tipo de
e ocorrênciaas44 verificaadas no intterior das eescolas, a ofensa
o
à
integridade física (292) e o fu
urto (256), fforam os crrimes mais participadoos. Por outro
o lado, a
ma (26) e a ameaça dee bomba (7
7) foram os ilícitos com
m menos exxpressão
posse//uso de arm
numérrica.
No quee diz respeito às ocorrrências no eexterior dos estabelecimentos dee ensino (pe
erímetro
envolvvente atá ao
os 50 metro
os), a ofenssa à integridade física assumiu‐see como o ato ilícito
mais frrequente (5
50).
No percurso casaa‐escola, a ofensa à inntegridade física
f
assum
miu‐se comoo o ato ilíccito mais
frequeente (31), seeguido das ofensas
o
sexxuais (17).
Analisaando as oco
orrências participadas,, por distritto, pelas Fo
orças de Seggurança, ve
erifica‐se
que, no seu conju
unto, Lisboa (2.595) e PPorto (1.143
3), congrega
am mais de metade do
os ilícitos
registaados no âmb
bito do Proggrama “Esc ola Segura””.
42

Dados d
da GNR e PSP.
Abrangeendo o Ensino Pú
úblico em todos os
o graus, incluind o o Superior, e taambém o Ensino Particular e Coopperativo.
44
Dados d
da GNR.
43
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INCÊNDDIOS FLORESTAAIS
Os incêêndios floreestais continuam a connstituir‐se como
c
um fla
agelo da flooresta em Portugal.
P
Para o combateer, têm vindo a serr desencad
deadas medidas polítticas, as quais
q
se
materiializam atraavés da sua criminalizaação no Cód
digo Penal, bem como pela publiccação de
legislaçção específfica de âmbiito contraorrdenacional.
O Govverno, para a prossecu
ução dos grrandes obje
etivos estra
atégicos do Plano Nacional de
Defesaa da Florestta Contra Incêndios (PPNDFCI), prromulgado em 2006, estabeleceu metas
cuja co
oncretização passa pe
elo empenhho de todass as entidad
des com ressponsabilid
dades no
Sistem
ma Nacionall de Defesaa da Floressta Contra Incêndios, visando gllobalmente
e e num
horizonte temporral de 2012 a 2018, a redução daa área ardid
da para valoores equipaaráveis à
média dos países da bacia mediterrânic a.
Para a prossecuçãão dos obje
etivos referiidos, durante o ano de
e 2013 fora m acionado
os meios
human
nos e materriais visando
o a proteçãoo da florestta e prevençção de incêêndios, com base na
Diretivva Operacio
onal Nacionaal (DON) n. º 2/DECIF de
d 2013, da ANPC, ondde se estabe
eleceu o
conceito estratéggico do Disp
positivo Naccional de Combate a Incêndios paara o ano de
d 2013,
procurrando asseggurar‐se a mobilização
m
o, prontidão
o, empenha
amento e ggestão dos meios e
recurso
os, tendo em
e vista garantir um eelevado nívvel de eficácia no com
mbate aos in
ncêndios
floresttais em todo
o o território nacional.
No âm
mbito da Deffesa da Florresta Contraa Incêndios, integrada operacionaalmente no Sistema
Nacion
nal de Defessa da Floressta contra i ncêndios, foram
f
registtados 8.4566 autos de crime
c
de
incênd
dio, 47 detid
dos, tendo sido elabo rados 2.986
6 autos de contraordeenação e re
ealizadas
nto e vigilâ ncia da floresta.
28.2300 ações de patrulhame
p
Foram registadass 23.801 occorrências d
de incêndio
os florestais, de que resultou uma área
ardida de 159.758
8 hectares, sendo que dessas ocorrências, foram investi gadas 18.24
40 (77 %
das ocorrências).
Analisaando os dados do Sistema de Geestão de Infformação so
obre Fogos Florestais (SGIF), a
área ardida em 20
013 (159.75
58 hectares ) foi superio
or à de 2012 (118.954 hectares) em
e cerca
de 25%
%.
No qu
ue diz respeeito a ocorrrências cr iminais, foram regista
adas 9.295 participaçções por
incênd
dio e fogo posto
p
em floresta, matta, arvored
do ou seara 45 (menos 38 ocorrências que
em 2012), o correesponde a uma
u pequen
na diminuiçção de 0,4%
%.

45

Fonte: D
DGPJ.
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m
arvoredo ou seara
Incêndio fogo possto em floresta, mata,
Ano 2012

An
no 2013

Ano 2012

Ano 2013

Aveiro

571

668

Portaleegre

190

163

Beja

227

292

Porto

949

1.243

1.037

1.234

Santaréém

572

614

Bragançça

625

306

Setúbal

319

430

C. Brancco

431

388

V. Casteelo

462

1.015

Coimbraa

281

254

V. Real

1.310

927

Évora

109

82

Viseu

340

265

Faro

227

278

ores
R A Aço

2

4

Guarda

308

337

R A Mad
deira

220

59

Leiria

332

187

Outros Locais

8

17

Lisboa

813

532

Total

9.333

9.295

Braga

a
de prevenção e combate a este ttipo de fen
nómeno,
As FSSS, através das suas acções
alcançaram resultados basttante posittivos, dos quais se destaca a detenção de 130
indivíd
duos46 (maiss 34 que em
m 2012), doos quais 4847 ficaram a aguardar oos ulterioress termos
processsuais em prisão preve
entiva (cont ra 18 em 20
012). Foram
m, ainda, coonstituídos arguidos
a
180 ind
divíduos48.
Quanto
o ao empeenhamento de meios humanos e materiais em açõees no comb
bate aos
incênd
dios florestaais e acções de vigilânccia/fiscalizaçção, destaca
a‐se:


A GNR utilizou os meios
m
aéreoos disponibiilizados, ten
ndo obtidoo o empenh
hamento
operacional que se ap
presenta naa tabela segguinte:
Empe
enhamento
o de meios aéreos
a
− Helicóptero
S
Saídas
3.850
Incênd
dios extintoss
2.528
Falsso alarme
601
639
Incêndios sem
s
interve
enção
Empenhaamento de meios aéreos



a
e 6338 acções de
e sensibiliza
ação, abranngendo um universo
u
A PSP efettuou 3.787 acções
de mais de
d 7.500 pessoas,
p
te ndo empenhado 8.43
34 elementtos e 3.862 meios
materiais.

46

Fonte: G
GNR, PSP e PJ.
Fonte: P
PJ.
48
Idem.
47
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CRIMINALIDADE GRU
UPAL E DELINQ
QUÊNCIA JUVEN
NIL
Conforrme tem sido enfatizado nos annteriores re
elatórios, os
o conceitoos de criminalidade
grupal e delinquêência juvenil apresentaam um valor estatístico
o e analíticoo limitado, uma vez
que reefletem, apeenas, os registos totaiis de ocorrências participadas peela GNR e PSP,
P
não
possibilitando an
nálises partticulares, ddesignadam
mente ao nível
n
das ttipologias criminais
c
associaadas, idades dos autores e númerro de intervenientes.
O concceito de criiminalidade
e grupal preetende trad
duzir a ocorrrência de uum facto crriminoso
praticaado por trrês ou maais suspeittos, indepe
endentemente do tippo de crim
me, das
especificidades que
q
possam
m existir no “grupo
o” ou do nível partticipação de
d cada
interveeniente49.
A delin
nquência ju
uvenil visa representar a prática, por
p indivídu
uo comprovvadamente menor e
com id
dade comprreendida en
ntre os 12 e os 16 ano
os, de um fa
acto qualifiicado pela lei
l como
crime, nos termoss previstos pela Lei Tuttelar Educattiva50.
Importta ainda refferir que todos os ilícittos criminaiis classificad
dos como ddelinquência juvenil
e/ou ccriminalidad
de grupal fo
oram objetto de notaçção, para efeito estatíísticos da DGPJ,
D
na
tipologgia criminall respetiva. Acresce aiinda o facto de algum
mas ocorrênncias, para além da
notaçãão estatística na tipo
ologia resppetiva, são contabiliza
adas simul taneamentte como
51
situaçõ
ões de delin
nquência juvvenil e crim
minalidade grupal
g
.

Os dad
dos apresen
ntados reprroduzem o número de
e participaçõ
ões efetuaddas pela GN
NR e PSP
neste d
domínio:

Dados GNR
R/PSP

2010

2
2011

20
012

2013
3

2012/20013

Variaç
ção

Crriminalidade Grupal
G

8535

88285

73
300

6513

‐787

‐10,78
8%

De
elinquência Ju
uvenil

3880

11978

20
035

1940
0

‐95

‐4,67
7%

49

Por exemplo, um crime de
d ameaças, pratticado por três inndivíduos, é enquadrado neste con
nceito.
Os valo
ores apresentado
os tanto podem representar um
m crime de injúrrias, como um homicídio, desde que os factos tenham
t
sido
praticados com o envolvim
mento de um ou mais
m indivíduos m
menores.
51
Por exemplo, três ou maais suspeitos, com
m idades compreeendidas entre os 14 anos e 15 ano
os, praticam um ccrime de furto.
50
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Relativvamente à criminalidade grupal, foram regisstadas, durante o anoo de 2013, um
u total
de 6.513 ocorrências, o que representaa uma dimin
nuição de 787 ocorrênccias (‐10,78
8%), face
ao ano
o de 2012.
No toccante à deelinquência juvenil, oss dados re
elativos ao ano de 20013 aprese
entaram,
tambéém, um decréscimo, qu
uando compparados com o ano an
nterior. Foraam registad
dos, pela
GNR e pela PSP, um
u total de 1.940 casoos, represen
ntando uma
a diminuiçãoo de 95 oco
orrências
(‐4,67%
%).
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3.

AVALIA
AÇÃO DO
OS RESU
ULTADOSS OPERAC
CIONAIS NO SIST
TEMA
DE SEGU
URANÇA INTERNA
A
GURA
ANÇA INT
TERNA
In
nformaçõ
ões

Cabe aaos Serviço
os de Inform
mações quee integram o Sistema de Informaações da República
Portugguesa (SIRP
P), Serviço de Informaações Estraatégicas de
e Defesa (SSIED) e Serrviço de
Inform
mações de Segurança
S
(SIS),
(
no reespeito pelaa Constituiçção e pela lei, a produção de
inform
mações neccessárias à salvaguar da da ind
dependência
a nacional e à garaantia da
seguraança internaa.
No âm
mbito estritto das suaas competêências, o SIED e o SIS atuaram
m, em 2013
3, sobre
fenóm
menos que se
s afiguraram potenciaais ou reais ameaças, de
d origem eexterna ou interna,
com im
mpacto para o Estado português e os seus interesses no
n exterior e para a se
egurança
internaa.
No âm
mbito do con
ntraterrorissmo os prinncipais obje
etivos foram
m os de prevvenir e com
mbater o
fenóm
meno terrorista e de contribuir ppara uma re
esposta eficciente, em caso de attentado,
dentro
o do espírito
o do prograama de açãão da estrattégia antite
errorista da União Euro
opeia, e,
ainda, da estratéégia nacionaal antiterroorista. Notaa‐se que em
m 2013 nãoo foram recolhidos
indício
os que revvelem a intenção ou capacidad
de de grup
pos terrorisstas islamisstas, de
estrutu
uras locaiss ou de indivíduos isolados atentarem contra allvos, seletivos ou
indiscrriminados, no
n nosso paaís.
Quanto
o à dinâmiica da radicalização e da adesão a movim
mentos extrremistas de
e matriz
islamissta foram desenvolvido
d
os esforçoss no sentido
o de acomp
panhar os feenómenos de
d auto‐
radicallização e a deteção
d
de conexões eentre cidadããos naciona
ais e movim
mentos jihad
distas de
cariz internacional. Neste contexto,
c
ddestaca‐se o empenha
amento naa adoção das
d boas
práticaas, partilhadas no âm
mbito da U nião Europ
peia, no qu
ue tange à interação com as
comun
nidades islâmicas instaladas e no aapoio à ado
oção de med
didas de antti‐radicalizaação.
No que concernee às atividad
des de coo peração billateral ou multilateral
m
a nível interno, os
Serviço
os têm conttribuído de forma efettiva para a troca
t
de infformações ccom as FSS e com o
SSI, deesignadameente atravé
és da Unidaade de Coo
ordenação Antiterrori smo (UCAT
T) e dos
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diverso
os grupos de traballho constittuídos paraa o efeito
o. Assinala ram‐se, ainda, os
contrib
butos no âmbito da
d avaliaçãão da am
meaça terrrorista quee impende
e sobre
person
nalidades, eventos,
e
alvos privilegiaados e infraaestruturas críticas, em
m TN.
Em 20013, no dom
mínio da co
ontraespion
nagem, são de salienta
ar as atividaades desen
nvolvidas
no âmbito do Pro
ograma de Segurança
S
EEconómica (PSE), que visa promoover uma cu
ultura de
es públicas e privadas portuguesa
as, sensibilizzando‐as paara o seu
seguraança, junto de entidade
papel d
de dissuasãão efetiva, faace às poteenciais ameaaças ao inte
eresse nacioonal.
Ao nívvel da conttraprolifera
ação, foram
m desenvolvidas, também, açõess de sensib
bilização
visando acautelarr a potenciaal utilizaçãoo de Portuggal enquantto plataform
ma de aquisição de
de uso dual, de conhecimento e de eventual incum
mprimento das restrições da
bens d
comun
nidade interrnacional, em
e matéria de comércio com paíse
es proliferaantes. Neste
e campo,
desenvvolveu‐se a cooperação com forçaas e serviço
os nacionais e outras enntidades do
o Estado,
como p
por exemplo a Autorid
dade Tributáária e Aduaneira.
A inteervenção preventiva
p
visou, em particularr, sensibilizzar os setoores acadé
émico e
económ
mico para as medidass restritivass de não‐prroliferação, designadam
mente as impostas
no âmbito de com
mpromissoss internacioonais para o controlo de produçãoo de ADM, e alertar
para o perigo da
d concretização de negócios ou da tran
nsmissão dde conheciimentos,
envolvvendo end‐u
users de riscco.
Quanto
o à contrasssubversão, no que diiz respeito aos extrem
mismos polítticos e ideo
ológicos,
sobresssairam como princip
pais objetivvos identifficar, caraccterizar e avaliar a ameaça
repressentada por núcleos de
d intervennção radicaal de extre
ema‐esquerrda e de extrema‐
e
do de anteccipar e preevenir a reaalização de ações viollentas. Em 2013, o
direitaa, no sentid
o operacion
nal desenvo
olvido nestee âmbito co
ontribuiu, acima
a
de tuudo, para auxiliar
a
a
esforço
preven
nção e conttenção desssas ações ppelas Forçass e Serviçoss de Seguraança (FSS) no
n plano
tático‐‐operacionaal.
Ao nível da contraacriminalid
dade organiizada, o trabalho de de
eteção e dee caracterizaação das
atividaades das esttruturas de crime orgaanizado tran
nsnacional em
e Portugaal manteve‐se como
prioritário, tendo como obje
etivo a avaliiação da am
meaça decorrente destte fenómeno, assim
como d
da sua capaacidade insttalada e da utilização do
d nosso país como ponnto de apoiio para a
projeçãão internaccional, desiggnadamentee no resto da
d Europa.
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Na verrtente econ
nómica, a attividade dessenvolvida consistiu na
a avaliação do impacto
o em TN
de difeerentes deliitos, tais como a fraud e/evasão fiscal e o bra
anqueamennto de capittais, com
particu
ular enfoqu
ue na dete
eção de sit uações em
m que a sua prática eestava asso
ociada a
estrutu
uras do crim
me organizaado.
Dando
o continuidaade ao incrremento daa cooperaçãão entre ass FSS, no seentido de agilizar
a
a
partilh
ha de inform
mação e no contextoo da preven
nção de risscos e deteeção de am
meaças à
seguraança interna, continuaaram em aatividade diversos
d
Grupos Técn icos de Prevenção
Crimin
nal especiallizados, con
nstituídos na sequência de Gru
upos de Trrabalho que
e foram
extinto
os por terem
m atingido os objetivo s, em sede do SSI. No âmbito dass determinaações do
Consellho Consulttivo do SIRP
P, foi dada ccontinuidad
de às reuniõ
ões periódiccas que con
ngregam
as entiidades que compõem aquele
a
Con selho, onde
e são debatidas temáti cas essencialmente
relacio
onadas com a Segurançça Interna.

ACTE
ERIÇÃO
O DA SEG
GURANÇA
A INTER
RNA
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Prevenção

PROGRAAMAS GERAIS DE PREVENÇÃÃO E POLICIAM
MENTO
Durantte o ano de 2013, as FSS de ram contin
nuidade ao
o trabalho que têm vindo a
desenvvolver no âmbito do
o policiam
mento de proximidad
p
e e segurrança comunitária,
continuando a suaa aposta no
os programaas e modelo
os de policia
amento desstinados à proteção
p
dos grrupos sociaais mais vulneráveis,
v
com o objetivo
o
de prevenir certos fen
nómenos
criminais, tendo em
e vista min
nimizar os sseus efeitoss
A GNR
R tem vindo
o a dedicar em excluusivo meioss e efetivoss na operaccionalização
o destes
Prograamas, orientados para o policiam ento de proximidade e segurançça comunitáária, que
fruto da sua esp
pecialização
o são desiggnados por Programa
as Especiaiis de Preve
enção e
Policiamento (PEP
PP).
Durantte o ano em
m análise, a GNR afetoou, em exclusividade a estes proggramas espe
eciais de
preven
nção e policciamento, um total de 311 elemen
ntos policiais, que integgram as 81 Secções
de Pro
ogramas Esspeciais (SP
PE), distribuuídas por todo
t
o TN, sob coorddenação téccnica da
Reparttição de Pro
ogramas Esspeciais e qque têm, ass secções, à sua dispoosição, 176 viaturas
ligeirass e 29 moto
os, sendo ap
poiadas, qu ando necesssário, pelo efetivo doss Postos Territoriais
e Desttacamentos de Trânsito
o, e ainda ppela Unidad
de de Intervvenção, Uniidade de Se
egurança
nras de Esttado e Esccola da Guuarda. Acre
esce‐se, ain
nda, 354 effetivos do Projeto
e Hon
“Investtigação e Apoio a Vítim
mas Específiicas”(IAVE).
Fruto d
da sua ímpaar dispersão
o territorial,, do seu con
nhecimento
o das pessoaas, dos lugaares e do
reconh
hecimento da sua açãão ao níve l do apoio às popula
ações, espeecialmente às mais
carencciadas ou vítimas de
e qualquer espécie de
d discriminação, a GNR continuou a
desenvvolver os programas
p
especiais, enquadrávveis neste conceito d e policiamento de
proxim
midade, direecionado paara a resoluução dos pro
oblemas. Te
endo por issso, sido chaamada a
integraar inúmeraas parcerias de âmbiito local, nomeadam
n
ente nas ááreas da violência
v
domésstica, do ap
poio a crianças e joveens em risco, do apo
oio e proteeção a idossos e do
combaate à discrim
minação, à pobreza
p
e à exclusão so
ocial.
De enttre os proto
ocolos desen
nvolvidos e m 2013 desstacam‐se os
o seguintess:
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- Proto
ocolo de Co
ooperação entre GNR e a APEGA
AC (Associa
ação Portugguesa Emprresas de
Gestãão e Admin
nistração Condomínio
C
), no âmbito da prevvenção dos crimes de furto e
roubo
o em residêências;
- Proto
ocolo entree a GNR e a Associaçção Safe Co
ommunitiess Algarve, qque visa a estreita
colab
boração en
ntre as duas entidaddes, no sentido de, através dee várias açções de
sensibilização, promover
p
o despertar ppara a adoçção de comp
portamentoos seguros e reduzir
minalidade;
os nívveis de crim
- Proto
ocolo com o Grupo de
d Planeam
mento de In
ntervenção Sem‐Abriggo/Lagos, que
q visa,
atravvés da implementação
o de um coonjunto de ações, cria
ar condiçõees para que sejam
despistadas e accompanhadas as situaçções de risco.
A PSP no âmbito do Modelo Integrado de Policiam
mento de Proximidadee (MIPP), du
urante o
ano dee 2013, con
ntinuou a de
esenvolver a sua ativid
dade no sentido de m
melhorar os padrões
de eficcácia da atu
uação policial, de form
ma a, por um
m lado, dese
envolver um
ma relação próxima
e susttentável co
om os cidadãos e coomunidadess locais e por outro lado comb
bater os
fenóm
menos crimin
nais que maais afetam o sentimen
nto de segurança dos ccidadãos. O foco de
atençãão policial é ampliado da atuaçãoo reativa paara um foco
o mais ampllo na preve
enção da
criminalidade, dirrecionado para as preoocupações e problemass reais e conncretos do cidadão,
com im
mpacto na ordem
o
e seggurança púbblica.
Com a implementtação deste
e Modelo fooram criadas as Equipas de Proxim
midade e de
e Apoio à
Vítima (EPAV) e as Equipas do Programaa Escola Seggura (EPES)..
As Equ
uipas de Prroximidade e de Apoioo à Vítima (EPAV), constituídas ppor 489 ele
ementos
policiais, são resp
ponsáveis pela
p
prevennção e vigilâância em áreas comerrciais, vigilâância em
áreas rresidenciaiss maioritariamente habbitadas porr cidadãos idosos, prevvenção da violência
v
domésstica, apoio às vítimas de crime e acompanhamento pós‐vitimaçãão, identificcação de
probleemas que po
ossam interrferir na sit uação de se
egurança do
os cidadãoss e pela detteção de
cifras n
negras.
Por sua vez, as Eq
quipas do Programa
P
Esscola Segura (EPES), qu
ue integra 3384 elemen
ntos, são
respon
nsáveis pelaa segurançaa e vigilânccia nas áreaas escolares, prevençãão da delin
nquência
juvenill, deteção de
d problemaas que posssam interferrir na situaçção de seguurança dos cidadãos
c
e pela deteção dee cifras negrras no seio ddas comuniidades esco
olares.
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Ainda no âmbito
o do policiamento d e proximid
dade de re
eferir que a PSP posssui 105
elementos policiais afetos às Equipa s Especializadas em Violência Doméstica (EEVD),
otal de 978 elementos policiais.
perfazendo um to

PRO
OGRAMAS DE PREVENÇÃO E POLICIAMENTTO
PROGRAMA “EESCOLA SEGURA
A”

O programa Esco
ola Segura é um proograma de prevenção
o e policia mento, de âmbito
nacion
nal, resultan
nte de umaa iniciativa conjunta entre
e
o MA
AI e o Minisstério da Educação
(ME), d
desenvolvid
do pela GNR
R e PSP, e e specialmen
nte vocacion
nado para a segurança de toda
a comu
unidade esccolar.
Este p
programa é assegurad
do por elem
mentos policiais com formação específica,, com o
objetivvo de garan
ntir a segurrança e prooteção da comunidade
c
e escolar; ppromover uma
u
boa
relação
o e troca de informaçção permannente entre a polícia e os membrros da com
munidade
educattiva; desenvvolver, de forma
f
sistem
mática, açõ
ões de sensiibilização e de formaçãão junto
da com
munidade escolar; sin
nalizar situ ações de jovens
j
em risco, com
m comportaamentos
delinquentes, con
nsumo de substânciass estupefaccientes ou álcool e prrática reite
erada de
crimess ou incivilidades, no sentido do s mesmos serem encaminhados para as en
ntidades
compeetentes; effetuar o diagnóstico da situaçãão de seg
gurança daas imediaçõ
ões dos
estabeelecimentoss e informaar as autori dades com
mpetentes; apoiar
a
as vvítimas de crimes
c
e
proced
der ao seu encaminham
e
mento pós vvitimação; e fornecer informaçõe s úteis aos alunos e
restantes membrros da com
munidade eeducativa, que permitam estabeelecer relações de
nça e diáloggo e um clim
ma favoráveel à prevençção.
confian
Durantte o ano lettivo 2012/2
2013, foram
m abrangido
os pelo prog
grama 4.4566 estabeleccimentos
de enssino e 934.7
708 alunos de
d todos os graus de ensino52.
No âm
mbito destee programa,, e durantee o ano lettivo em apreço, as Foorças de Se
egurança
realizaaram um to
otal de 14.950 açõess dirigidas à comunidade escolaar, compree
endendo
sessõees de sensib
bilização e informação,, demonstraações, exercícios de prrevenção e visitas a
instalaações das FSS.

52

Inclui oss Ensinos Superio
or e não Superior Públicos, Particuular e Cooperativo.
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PROGRAMA “A
APOIO 65” – IDOSOS
D
EM SEGUR
RANÇA

O proggrama “Ap
poio 65” – Idosos em
m Segurançça tem com
mo objetivoos fundamentais a
garanttia da segurança e tranquilidadde da pop
pulação mais idosa, a promoçção e o
conheccimento do
o trabalho das FSS e contribuir para prevenir situaações de riisco. No
desenvvolvimento deste proggrama, a GN
NR e a PSP, durante
d
o ano de 20133, empenharam 800
elementos policiiais que levaram a c abo 5.010 ações de sensibilizaçção/informação da
populaação idosa, sobre variadas situaçõões relacionadas com a sua proteçção e seguraança.
Em mu
uitos casos,, estas açõe
es das forçaas policiais contaram com
c
a particcipação de equipas
multidisciplinaress de interve
enção e accompanham
mento, constituídas poor profissio
onais de
p
e privadas.
p
várias entidades públicas
No âm
mbito deste programa, a GNR deseenvolveu as seguintes operações:
o
- Operração “Censsos Sénior 2013”,
2
decoorreu entre
e os dias 15
5 de janeiroo e 28 de fe
evereiro,
tendo
o sido empeenhados 4.5
532 militarees e registados 28.197 idosos a reesidir sozinh
hos e/ou
isolad
dos;
- Operração “Idoso
os em Segu
urança”, deecorreu de 26 de setembro a 31 de outubro
o, tendo
sido empenhad
dos 4.208 militares
m
e realizadass 2.894 açõ
ões de sennsibilização para a
preveenção de bu
urlas, furtoss e roubos, abrangendo
o 41.476 ido
osos;
No âm
mbito deste programa, a PSP dese nvolveu o Projeto
P
“A Solidariedad
S
de não tem
m idade –
A PSP com os Id
dosos”, que
e se propõ e efetuar o diagnóstiico de seguurança e os
o dados
relativos à criminalidade que
e afeta estaa faixa popu
ulacional, de
e modo a ppermitir uma gestão
equilib
brada e orientada
o
dos
d
meios para ado
oção de medidas
m
ppreventivas. Foram
contro
olados, 4.713 idosos e sinalizados
s
eem situação
o de risco 1.312.
PROGRAMA APOIO À VÍTIMA – VIOLÊNCIA DOOMÉSTICA

No âm
mbito do IV Plano Nacional Contrra a Violênccia Doméstica (2011‐22013), as Fo
orças de
Seguraança desenvvolveram a sua ativid ade operaccional no domínio do programa Apoio à
Vítimaa – Violênccia Domésttica, procu rando intervir ao nível da prevvenção, sinaalização,
proteçção e segurrança, atend
dimento, appoio e acom
mpanhamento pós‐vittimação, de
e vítimas
de violência dom
méstica. No desenvolvi mento destte program
ma, a GNR e PSP empe
enharam
834 ellementos policiais,
p
qu
ue constituuem a prim
meira linha de intervennção nos casos
c
de
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violênccia doméstiica. Neste âmbito,
â
foraam realizadas inúmera
as ações junnto da comu
unidade,
com o objetivo dee esclarecerr e sensibilizzar os cidad
dãos para essta problem
mática53.
p
investigaçãão e apoio
o em situaçções de vi olência doméstica,
Em teermos da prevenção,
importta destacar as estruturras existentees nas Forças de Segurrança, GNR e PSP, desttinadas à
preven
nção, combate e acompanhamentto das situações de vio
olência dom
méstica.
No seu
u conjunto, as Forças de
d Seguran ça dispõem
m de 948 efetivos com
m responsab
bilidades
no âm
mbito da violência doméstica , com dissponibilização de sallas específficas de
atendimento à víttima nos Po
ostos e Esquuadras, as quais permittem uma m
maior privaciidade no
os locais on
nde tal nãoo exista, esste atendim
mento realiiza‐se, geraalmente,
atendimento. No
eúna as ccondições necessária
as durantee o atend
dimento,
numa outra sala que re
e termos de confortoo e privacidade.
nomeaadamente, em

PROGRAMA “C
COMÉRCIO SEGU
URO”

O proggrama de policiamento
o “Comércio
o Seguro” tem
t
como principal
p
obbjetivo a criação de
condiçções de segu
urança em estabelecim
mentos com
merciais que
e desenvolveem a sua attividade,
através do atendimento ao público.
p
Visaa a melhoriia das condições de seggurança e proteção
p
dos co
omerciantess e seus clie
entes, procuurando tam
mbém asseg
gurar a rápi da interven
nção das
Forçass de Segurrança em situações
s
dde ocorrên
ncia de ato
os criminossos, bem como o
desenvvolvimento de sistem
mas de com
municação e gestão de informaçção que pe
ermita o
acomp
panhamento
o e a prevenção da cri minalidade associada ao comérci o. No âmbito deste
prograama especiaal de preven
nção e policciamento, a GNR e PSP
P empenharram 800 ele
ementos
policiaais e efetu
uaram um número m
muito significativo de
e ações dde sensibilização e
aconseelhamento junto
j
dos co
omerciantees.
A GNR
R realizou durante o pe
eríodo de 118 a 30 de março,
m
uma
a operação nacional co
om duas
fases com o objjetivo de reforçar
r
as medidas de
d seguran
nça junto a estabeleccimentos
comerrciais e dissu
uadir a adoçção de com portamento
os ilícitos.
A 1.ª faase desenvolveu‐se en
ntre 18 e 222 de março de 2013, co
onsistiu na realização de
d 5.692
ações de sensibiliização/informação, as quais abraangeram 8.9
985 comercciantes. Estaas ações
tiveram
m como finalidade a sensibilizaçãão do públicco‐alvo para
a a necessiddade de ad
doção de
53

No caso
o da PSP, foram contabilizadas 1.2
264 ações.
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medidas de proteeção preven
ntivas e a d ivulgação de
d conselho
os práticos ccontra a ocorrência
de inciidentes crim
minais.
Na 2.ªª fase quee decorreu no períoddo de 23 a 30 de março,
m
a G
Guarda reforçou o
patrulh
hamento naas zonas co
omerciais onnde houve maior afluê
ência de pesssoas, privilegiando
a visibilidade, porr forma a gaarantir um maior sentimento de segurança e tranquilid
dade aos
ntes. Esta inniciativa serrviu também
m para darr a conhecer a nova
comerrciantes, lojistas e clien
de 5 euros e as alterações das suaas marcas de
d segurançça, bem com
mo informaar a data
nota d
de enttrada em cirrculação (2 de maio dee 2013).
d 2013, a Guarda
G
efeetuou uma segunda
À semelhança da operação efetuada eem março de
ezembro, eempenhand
do 2.625
operaçção de níveel nacionall no períoddo de 14 a 24 de de
militarres que, para além do reforço doo patrulham
mento visita
aram 10.9900 estabeleccimentos
tendo sensibilizad
do 12.834 co
omerciantees.
No âm
mbito deste programa, a PSP empeenhou 489 elementos
e
policiais
p
e eefetuou 2.86
60 ações
de sen
nsibilização.

PROGRAMA SIGNIFICATIVO
I
AZUL
Z

A PSP, a Federaçãão Nacional de Coopeerativas de Solidarieda
S
de Social, o Instituto Nacional
N
para a Reabilitaçãão e a Confe
ederação N
Nacional dass Instituiçõe
es de Solidaariedade, un
niram‐se
6 de setemb
bro de 20133, para dare
em início a um projetoo que visa co
ontribuir
formallmente a 06
para o incremen
nto da seggurança, oobjetiva e subjetiva, de pessoaas com de
eficiência
intelecctual e/ou multideficiê
m
ncia, e dos que com elas interagem.
O Proggrama SIGN
NIFICATIVO AZUL, surgge como re
esultado de
e um convvergir de interesses
institucionais em torno de um
u grupo cclassificado como espe
ecialmente vulnerável – o das
pessoaas com deficciência intelectual e/ouu multideficciência.
É precisamente com este assumir da ceentralização
o na pessoa
a com deficiiência, sublinhando
o carácter individ
dual e único
o de cada c aso, que a PSP uma vez mais maaterializa, enquanto
corpo policial de cariz cívico
o, as proposstas da conceção humana de seggurança, que
e instiga
i
a centraliz arem no ind
divíduo e nas causas ddos seus pro
oblemas,
precisaamente as instituições
as suass ações.
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O Proggrama Signiificativo Azul constituii um prograama único de abrangêência nacional, cuja
finalidaade passa pela
p promoção de rela ções de parceria de âm
mbito regioonal e local, visando
a dim
minuição de crimes sobre e por pesso
oas com deficiência intelectual e/ou
multideficiência e simultane
eamente, o aumento do
d sentimen
nto de seguurança de cada
c
um
dos vissados.
O Proggrama SIGNIFICATIVO AZUL
A
assum
me como objetivos:
1) Sensibilizar e formar as organizaações da áre
ea da deficiência e reaabilitação para uma
cu
ultura de prevenção de
d situaçõees de violên
ncia e mau
us tratos coontra pesso
oas com
deeficiência intelectual e//ou multideeficiência;
2) Sensibilizaar os eleme
entos da PSSP dos dois primeiros níveis de i ntervenção
o, para a
prroblemáticaa da deficiê
ência e paara a necesssidade de uma espeecial proteçção que
gaaranta os seus
s
direito
os securitárrios, promo
otores da participação
p
o das pesso
oas com
deeficiência intelectual e//ou multideeficiência en
nquanto me
embros plennos da socie
edade;
3) Promover a cooperaçção interinsstitucional entre as orrganizaçõess que trabalham na
árrea da deficiência e reaabilitação, e a PSP;
4) Contribuirr para a me
elhoria no atendimento e encam
minhamentoo das pesso
oas com
deeficiência po
or parte doss elementoss da PSP; e
5) Dotar os elementos da PSP de fe rramentas específicas de comuniccação e info
ormação
p
com deficiênncia intelecttual e/ou multideficiên
m
ncia.
accessíveis à população
De modo a darr cumprimento a esstes objetivvos, o Pro
ograma SIG
GNIFICATIVO AZUL
comprreende três fases: Form
mação; Impllementação
o; Desenvolvvimento e M
Monitorizaçção.
A desiggnação destte Programa resulta daa junção de dois conceitos simpless:
1) “Significativo” ou “pe
essoa signifficativa”, no
o léxico técn
nico das orrganizações da área
daa deficiênciaa e reabilitaação, denom
mina aquele
e que, não sendo famiiliar da pessoa com
deeficiência in
ntelectual, esta últim
ma associa a alguém de sua eextrema co
onfiança,
asssumindo‐a como figura protetoraa e com asce
endente tuttorial;
2) “Azul”, por
p
ser a cor dos pprimeiros corpos
c
policiais civis da Era Moderna,
M
s
m o seu carriz cívico no modelo
prrivilegiadorees dos valorres humanisstas e que sustentavam
dee policiamento de proxximidade, aaos quais a Polícia de Segurança
S
PPública rem
monta na
su
ua origem.
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CONTRATOS LOCAIS
O
DE SEGUR
RANÇA (CLS)

Os con
ntratos locaais de segurança (CLS)) têm vindo
o a materializar‐se atraavés de pro
otocolos
firmad
dos entre o MAI e os municípios
m
qque a estes pretendem
m aderir, em
m sede de concelho
c
distritaal de seguraança. Os CLLS constitueem um instrrumento essencial no reforço do objetivo
da seggurança e do
o aumento de confiannça das populações, através do approfundame
ento dos
níveis de articulaçção entre a ação da Guuarda e a co
omunidade,, desenvolvvendo os pro
ogramas
oliciamento
o de proxximidade, descentralizando as respostass e as
especiais de po
compeetências em
m termos de
e segurança no combatte à crimina
alidade e aoos comportaamentos
antisso
ociais.
O poliiciamento comunitário
c
o baseia‐see no princípio de que
e os probleemas sociaais terão
soluçõ
ões cada veez mais efettivas na meedida em que
q haja a participaçãão de todoss na sua
identifficação, anáálise, discusssão e definnição de so
oluções de acordo com
m as competências
organizacionais envolvidas na resoluçãoo das diferentes situaçõ
ões.

PROTOCOLO “CAMPO SEGURO
O”

Para faazer face ao
o fenómeno
o do furto dde metais não precioso
os, o MAI asssinou com a EDP –
Distrib
buição, a ED
DP ‐ Renovávveis, a REFEER, a EPAL e a PT um protocolo deenominado “Campo
Seguro
o”, em 16
6 de novembro de 2011. As empresas atrás refeeridas, enttretanto,
constittuíram‐se numa
n
associação deno minada “Asssociação para a Prom
moção da Se
egurança
de Ativvos Técnico
os” (PSAT). Ainda
A
no âm
mbito deste protocolo, o MAI faz‐sse represen
ntar pelo
Adjuntto do Comandante Ope
eracional daa GNR.
No âm
mbito deste protocolo, a GNR realizzou as segu
uintes ativid
dades:
- Entre os dias
d 08 e 14
4 de abril dde 2013, a GNR levou a efeito a Operação “Campo
Seguro”, realizando
r
de ações dde sensibilização aos agricultorees e populaação em
geral em todo
t
o seu dispositivoo territorial,, através de
e contactoss pessoais, a fim de
informar os
o potenciaais interesssados sobre
e as medidas de prevvenção do furto
f
de
metais não
o preciosos e repriminndo toda e qualquer
q
atividade ilíci ta, de form
ma a criar
maior senttimento de segurança junto da po
opulação affetada por eeste tipo de
e ilícitos.
Nesta Opeeração a Gu
uarda empeenhou 1.771 militares, foram reallizadas 5.16
67 ações
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onde estivveram presentes 7.5555 agricultorres. Foi aind
da elaboraddo um folheto com
conselhos no âmbitto da prevvenção do furto de metais nãão preciosos para
distribuiçãão aos agricultores;
- No âmbito
o da Operaçção “Campoo Seguro” fo
oram ainda realizadas ações, em parceria
com as várrias Direçõe
es Regionaiss de Agriculltura e Pescas (DRAP).

PROGRAMA “A
ABASTECIMENTO
O SEGURO”

No âm
mbito das medidas de prevenção
p
ddelineadas na Comissão de Segurrança dos Postos de
Abasteecimento de
d Combusttíveis, criadda em 200
02, foi dada continuiddade ao programa
“Abasttecimento Seguro”, visando
v
a m
melhoria das condiçõ
ões objetivaas de segu
urança e
alarmee, em temp
po real, sobre a atividdade criminal contra postos de abastecimento de
combu
ustíveis, através do aciionamento de um alarrme ligado à central ddas FSS (nesste caso,
da PSP
P). Este programa contta, atualmeente, com um total de 165 postoss de abaste
ecimento
ligadoss à Central Pública
P
de Alarmes.
A
Durantte o ano dee 2013 foi registado
r
uum total de 47 falsos alarmes,
a
doos quais 32 tiveram
respossta policial, com a deslocação de meios da PSP. Foram
m registadass 11 ocorrências de
alarmees reais quee motivaram
m resposta policial ade
equada. Como forma dde testar o sistema
period
dicamente, foram realizados 10 testes, atraavés do accionamentoo do dispossitivo de
alarmee em situaçõ
ões previam
mente acorddadas.

SISTEMA “TÁXXI SEGURO”

O sisteema “Táxi Seguro”
S
visaa contribuirr para prevenir e comb
bater a crim
minalidade exercida
contra condutorees de veícullos de táxi, potenciand
do uma ressposta pronnta e adequ
uada por
das Forças de
d Segurançça, em casoo de ocorrên
ncia.
parte d
Neste projeto a GNR tem vindo a coolaborar com as emprresas e asssociações nacionais
n
ligadass ao setor do transportte de táxis.
A PSP, através daa sua Centraal de Comanndo e Controlo, implementou um
m sistema de alerta,
em tempo real, que permite aos mottoristas de táxi acionar um alarrme diretam
mente à
Centraal, onde a ocorrência
o
é acompannhada, ao momento, permitindoo a mobilizzação de
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meios para o locaal onde a viatura
v
que acionou o dispositivo
o se encont rar. Este prrograma
cobriu, em 2013, um universso de 1.1566 taxistas.
s
reggistou 471 situações
s
de alarme faalso, dos qu
uais 192
Durantte o ano dee 2013, o sistema
tiveram
m lugar a reesposta policial com deeslocação de
e meios. Foram registaadas28 situaações de
alarmees reais que tiveram resposta
r
poolicial adeq
quada. Fora
am realizad os 128 alarmes de
teste.

PROGRAMA “FFARMÁCIA SEGU
URA”

Ao nível do programa Farmácia Segura, foi dada co
ontinuidade
e à implemeentação de medidas
no âmbito deste projeto que
e, desde 20006, tem pe
ermitido um
ma maior e melhor artticulação
do reforçar os mecanissmos de pro
oteção e
entre aas farmácias e as Forçaas de Seguraança, visand
seguraança e preevenir e co
ombater a criminalid
dade dirigid
da às farm
mácias e aos seus
funcionários e uteentes. No âmbito destee programaa, em parceria com a A
Associação Nacional
N
de Farmácias (AN
NF), para alé
ém de açõees de sensib
bilização e de
d boas prááticas de seggurança,
foi imp
plementado
o um sistem
ma de alertaa em tempo
o real que permite
p
às FS georrefe
erenciar,
de imeediato, quallquer farmáácia aderentte sempre que
q esta esteja a ser aalvo ação criminosa.
Atualm
mente encontram‐se liggadas às FS , através de
este dispositivo de alerrta rápido, um total
de 5833 farmáciass (das 2.768
8 filiadas naa ANF). Durante o ano
o de 2013 foram registadas 8
situaçõ
ões de eme
ergência em
m que foi aacionado o alarme parra as FS, te ndo sido daada, por
parte d
destas, a resposta policcial adequa da. Ainda durante
d
o an
no em análiise foi registado um
total d
de 62 alarmes falsos dos quaiss 51 motivaram uma resposta policial atrravés de
deslocação de meeios, tendo
o sido feitoss 33 verificaações do sistema, atraavés de alarmes de
teste.
PROGRAMA “TTRANSPORTE SEGURO DE TABACCO”

No âm
mbito do programa “Transportte Seguro de Tabaco
o”, as Forrças de Se
egurança
continuaram, em 2012, a co
olaborar ati vamente co
om a Assocciação Nacioonal dos Grrossistas
de Tab
baco. Esta colaboração
c
o, coordenaada pelo Gabinete
G
do
o Secretárioo‐Geral do SSI, tem
permittido a realizzação de sesssões formaativas minisstradas por elementos da GNR e PSP,
P com
o objeetivo de co
ombater oss fenómen os criminais e melho
orar o níveel das med
didas de
seguraança passivaa e comporttamentais ppor parte do
os operadorres deste tippo de ativid
dade.
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SISTEMA INTEG
GRADO DE INFOR
RMAÇÃO SOBREE PERDIDOS E ACHADOS
C
(SIISPA
A)

O Sisteema Integraado de Info
ormação so bre Perdido
os e Achado
os (SIISPA),, implementado em
janeiro
o de 2008, visa
v facultar aos cidaddãos o acessso fácil, através da inteernet, a um
m registo
de ben
ns achadoss e entregues. Partilhaado pela GNR e PSP, através daa Rede Nacional de
Seguraança Intern
na (RNSI), este Sistem
ma descentralizado que
q
permitte a realizaação de
consultas em adeequadas con
ndições de ssegurança, de modo que os bens possam apenas ser
mados por quem de dire
eito. Em 20013, decorre
eu a manute
enção correetiva do sisttema.
reclam

PRO
OGRAMAS DE CARIZ
C
OU BASE
E TECNOLÓGICA
A

Visand
do aumentaar a eficácia e eficiênciaa da ação das FSS em matéria
m
de prevenção criminal
e de p
promover uma crescen
nte aproxim
mação entre
e estas e os cidadãos,, durante o ano de
2011 p
promoveram
m‐se diverssos program
mas de carriz ou base
e tecnológicca. Neste domínio,
d
cumprre destacar as seguinte
es iniciativass:

SISTEMA DE PRROTEÇÃO VIDEOVVIGILÂNCIA

Com o objetivo de protege
er pessoas e bens, be
em como de
d melhoraar as condiições de
preven
nção e rep
pressão do crime em locais púb
blicos de utilização
u
coomum, o Governo
G
entend
deu dever apostar
a
no uso de sisteemas de pro
oteção atra
avés da vigi lância por câmaras
c
de vídeeo. No senttido de apro
ofundar o qquadro legal de base, de
d modo a ppotenciar os efeitos
de prroteção peermitidos pelas
p
nova s tecnologgias, assegurando sim
multaneamente as
necesssárias garantias e cuidados subbjacentes ao
a tratamento dos ddados pesso
oais, foi
publicaada no prim
meiro trime
estre de 20012, a terce
eira alteraçã
ão à Lei n.ºº 1/2005, de
d 10 de
janeiro
o, que regula a utilizaçção de câmaaras de víde
eo pelas FSSS. Com a e ntrada em vigor da
Lei n.ºº 9/2012, de
d 23 de fe
evereiro, fooi alargado o âmbito da utilizaçção de siste
emas de
videovvigilância, nomeadame
ente em maatéria de proteção florestal e deeteção de in
ncêndios
floresttais, e agilizado o processo de autorização de instalaçãoo de câmaaras de
videovvigilância. Em
E 2012, na área daa GNR, esteve em funcioname
f
ento o sistema de
videovvigilância no
o Santuário de Fátima. Na área daa PSP, este processo
p
esstá contemp
plado no
quadro
o seguinte:
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Co
omando

Local

Pedido
P

Obbservações

Aveiro

Baixa de Aveiro
A

A de
ecorrer

Em
E organizaçção processu
ual

Coimbraa

Centro Histórico de
Coimbra

A de
ecorrer

Em
E processo de renovaçã
ão

Cidade de
e Faro

A de
ecorrer

Em
E organizaçção processu
ual

Cidade de
e Portimão

A de
ecorrer

Aguarda
A
respposta da CM Portimão

Leiria

Cidade de
e Leiria

A de
ecorrer

Em
E organizaçção processu
ual

Setúbal

Cidade de
e Setúbal

‐‐

Aguarda
A
propposta da CM Setúbal

Viana do
o castelo

Centro Histórico de Poonte
de Lima

‐‐

Aguarda
A
propposta da CM Ponte
Lima
L

Santarém

Cidade de
e Tomar

A de
ecorrer

Em
E organizaçção processu
ual

Bairro Altto

Autorizado

Aguarda
A
ope racionalizaçã
ão

Baixa de Lisboa
L

‐‐

Arquivado
A
peela CNPD

Amadora

Autorizado

Aguarda
A
ope racionalizaçã
ão

Zona Histórica do Porrto

‐‐

Temporariam
T
mente desativado

Centro Histórico de V
Vila
Nova de Gaia
G

A de
ecorrer

Em
E organizaçção processu
ual

Faro

Lisboa

Porto

SISTEMA DE QUEIXA ELETRÓNICA (SQE)

No âm
mbito deste Sistema, que
q veio deesmaterializzar o proce
edimento dde apresenttação de
queixaa‐crime, pro
oporcionand
do um maioor conforto
o e seguran
nça à vítimaa, foram re
egistadas
965 qu
ueixas em 201354, disstribuídas ppelas tipolo
ogias crimin
nais que p odem ser tratadas
através deste sistema. O crim
me mais de nunciado, em
e 201355, foi a “burlaa”, com 270
0 queixas
apreseentadas, segguido do “fu
urto”, com 2205.
POLÍCIA AUTO
OMÁTICO

O projeto “Políciaa Automáticco ‐ Leituraa eletrónica de matrícu
ulas”, consttitui uma mais‐valia
m
para a eficácia do
d serviço policial,
p
perrmitindo, por
p um lado
o, a deteçãão e apreensão de
viaturaas furtadas e, por outrro, contribuuir para o aumento
a
do
o sentimentto de segurrança do
cidadãão, tendo um
u forte im
mpacto soccial. Com este
e
projeto
o foram reealizadas 1..713.604

54
55

Dados d
disponibilizados pela
p PSP.
Em 2011, o crime mais praticado
p
por este
e meio tinha sidoo a “Burla”, com 179
1 queixas.
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leituraas de matríículas, que conduziu à sinalizaçãão de 20.78
89 viaturas e a apreensão de
5.131556.

OUTROS PROGRAAMAS

Importta ainda saalientar a continuidad
c
de, durante
e 2012, de outros proogramas gerais de
preven
nção, nos qu
uais as FSS e outros orgganismos/e
entidades co
olaboraram
m, ativamentte:
IGREJA SEGURAA

Este P
Programa, da
d iniciativaa e coordeenação do Museu de Polícia Juddiciária, sed
diado na
Escola de Polícia Judiciária,
J
em
e que a G NR é um do
os parceiross, tem comoo objetivo principal
p
p
ccriminal, de forma a erradicar ou ddiminuir as práticas
desenvvolver estraatégias de prevenção
de furtto de arte sacra em igrejas.
Neste contexto, as
a visitas ao
o Museu situuado na Esccola de Políícia Judiciárria (EPJ) passsaram a
incluir,, sempre qu
ue possível, uma sessãoo da exposição itineran
nte multiméédia “SOS Iggreja”.
Nas rreuniões co
om os prrincipais innterlocutore
es e ‘usuffrutuários’ deste Pro
ojeto: o
Secretariado Naccional dos Bens Cult urais da Iggreja (SNBCI), União das Miserricórdias
Portugguesas (UMP) e a Sr.ª Diretora daa EPJ, foram
m ponderad
das hipótes es de contiinuidade
do Pro
ojeto fora da alçada do MPJ, uttilizando ass ferramenttas pedagóógicas já crriadas (o
manuaal, o filme pedagógico,
p
o livro infaantil, as açõ
ões de formação, a expposição multimédia)
em novos modelo
os e aplicaçõ
ões criados tanto pelo SNBCI, com
mo da UMP,, com aprovvação do
MPJ/EPJ;
A GNR
R continuou
u a exercerr um esforçço permanente no essclarecimennto dos age
entes da
Igreja (Párocos e Assistente
es), para qque adotem
m as necessárias meddidas de se
egurança
preven
ntivas, de modo
m
a evvitar este tiipo de prática criminal e/ou a minorar oss efeitos
provoccados peloss furtos de
este importtante patrim
mónio das igrejas quee, na sua essência,
e
perten
nce a todaa a comun
nidade. Em
m conformidade com
m o menciionado e em seu
compleemento, a GNR
G produzziu um folh eto para distribuição intitulado “PPrevenção do
d Furto
de Metais Não Preciosos nass Igrejas e eem Locais Pú
úblicos” que alerta parra a necessiidade de
ónio das
adotarr determinaados comportamentoss preventivvos para a proteção ddo patrimó
Igrejass na sua gen
neralidade.
56

Dados d
disponibilizados pela
p PSP.
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SOS AZULEJO

O Musseu de Políícia Judiciárria celebrouu uma Parcceria com o Museu Naacional do Azulejo,
uma am
mbição antiga.
Mantivveram‐se reeuniões trim
mestrais e ccontatos pe
ermanentess com os Paarceiros do Projeto:
ANMP (Associaçãão Nacionaal de Muni cípios Porttugueses), Direção Geeral do Pattrimónio
ede Temáti ca de Estu
udos de
Culturaal (DGPC), Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Re
Azulejaaria e Cerââmica (RTEA
ACJMSS), Innstituto de História de
e Arte (IHA
A) da Faculdade de
GNR) e a Polícia de
Letras da Universsidade de Liisboa (FLULL) Guarda Nacional
N
Rep
publicana (G
Seguraança Públicaa (PSP).
Prevê‐‐se o lançam
mento em maio
m
2014 do novo site “www.so
osazulejo.coom”, alvo de
d vários
crimess informáticcos, indo o mesmo rec eber novo alojamento
o técnico. A manutençãão deste
site e da página na rede so
ocial faceboook “www.ffacebook.co
om/Projetoososazulejo”” têm‐se
revelad
do fundameentais.
Deu‐see continuidade à colaboração coom a REFER iniciada em 2012, ccom o obje
etivo de
protegger o vasto
o e importtantíssimo património
o azulejar desta
d
emp resa, parcialmente
degrad
dado e em risco
r
(furtoss e vandalis mo), nomeadamente:
 ‐ Trabalhos com vista à otimizaçãão do proce
esso de inve
entariação do espólio azulejar
d
da REFER (eem fase de elaboração)
e
), tornando‐‐o mais cien
ntífico e uniiforme;
 ‐ Discussão do teor de
e uma ‘Placca dissuasora’ de furto
os de azulejjos mencionando a
ccolaboração
o REFER/PJ e SOS Azuulejo a ser colocada nas
n estaçõees e apeadeiros da
R
REFER deteentoras de patrimónioo azulejar; Descerram
mento a níível simbóllico, em
d
dezembro 2013,
2
de um
ma destas Pllacas, na Esttação de Ca
ampolide em
m Lisboa.
A colaaboração entre o MP
PJ e a REFEER no âmb
bito do SO
OS Azulejo, ultrapasso
ou assim
obstácculos, criand
do uma atm
mosfera poositiva de confiança
c
mútua,
m
proppícia à conttinuação
desta ccooperação
o.
Mantivveram‐se reeuniões com
m Câmara M
Municipal de
e Lisboa (PISAL, Pelourro da Cultura), para
apreseentação de um projeto
o inserido nos Projeto
os prioritários do Munnicípio pelaa Equipa
Missão
o Lisboa Eurropa 20/20 da CML.
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Foram atribuídos os “‘Prémios SOS Azuulejo 2012’ registando
o‐se uma ellevada partticipação
ao nívvel das candidaturas (tendo
(
sidoo premiadas 8 instituições e atriibuídas 5 menções
m
honrossas);
Foram realizadas 5 Conferên
ncias nacionnais: “O Pro
ojeto ‘SOS Azulejo”
A
– BBarreiro; “O
O Museu
de Polícia Judiciáária e os seus
s
projettos de salvvaguarda pa
atrimonial” ‐ VFX, Balaanço do
Projeto
o ‘SOS Azu
ulejo Maio 2012‐20133” – Lisboaa, “Do Prob
blema Soci al à Oporttunidade
Culturaal: ‘ PROJEETO SOS Azzulejo’ ‐ um
ma abordaggem interdisciplinar ppara a Proteção do
patrim
mónio azuleejar portugguês” – Lissboa, “A importância
a do Azuleejo no Pattrimónio
Arquitetónico”, Loures;
L
Participou‐se aainda numa conferên
ncia internaacional: “Tu
urning a
i
a Culttural Opporrtunity: Pro
oject SOS Azulejo”‐ A
Apresentações dos
Social Problem into
venced
dores dos ‘P
Prémios da União Euroopeia para o Património Cultural / EUROPA NOSTRA
2013’, Atenas, Grécia.
Destacca‐se a atrib
buição em março
m
do “G
Grande Prémio da Uniã
ão Europeiaa para o Pattrimónio
Culturaal ‐ Europa Nostra 2013”
2
ao ‘‘Projeto SO
OS Azulejo’’ na Categgoria 4 (Fo
ormação,
Educaçção, Sensibilização). Esste prémio ffoi entregue
e em Atena
as, Grécia onnde teve lugar uma
conferrência.
Nunca antes Portugal fora gaalardoado ccom um pré
émio deste tipo. Além do valor sim
mbólico,
foram atribuídos 10.000,00 € a este “Grrande Prémio”.

PROGRAMA “EESTOU AQUI!””

O Proggrama “ESTTOU AQUI!””, concebiddo pela PSP
P e com o apoio
a
de p arceiros pú
úblicos e
privados, não esggota nem prejudica os mecanismo
os legais e operacionaais em vigorr no que
concerrne ao desaaparecimento de uma criança. Estte Programa visa prom
mover, em paralelo,
p
um co
onjunto de medidas adicionais de contato
o que possam acelerrar o processo de
reenco
ontro de um
ma criança perdida com
m os seus pais
p e contribuir para um increm
mento do
sentim
mento de segurança para os pais e para os seu
us filhos.
O proggrama foi implementa
i
ado entre 15 de junh
ho de 2013
3 e 15 de SSetembro de
d 2013
(abran
ngendo as féérias de verrão) nas reggiões de Lisb
boa, Porto, Madeira, A
Açores, Aveiro, Beja,
Braga, Bragança, Castelo Branco, CCoimbra, Évvora, Faro, Guarda Leiria, Portalegre,
Santarrém, Setúbaal, Viana do Castelo, Vi la Real e Visseu sob a ju
urisdição terrritorial da PSP.
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Este prrojeto assen
ntou na distribuição e//ou disponibilização prrévia, a títu lo gratuito,, de uma
pulseirra numerad
da e especificamente concebida para o efe
eito, com a inscrição “ESTOU
AQUI!”” que, assocciada a um registo infoormático vo
oluntário de adesão, a eefetuar via internet
pelos p
pais, possa tornar mais rápido e ssimples o processo
p
de
e contato e restituição de uma
criançaa aos pais, no caso de
esta se perdder temporrariamente. Não obstaante, a pulseira não
contém
m qualquer dispositivo
o localizado r eletrónico
o (GPS), serrvindo apennas de identificador
do paii da criançaa que a usa, através da leitura e consulta ao sistemaa pelos 8 carateres
c
alfanuméricos insscritos na mesma.
m
Atrravés de um
m alerta via
a 112, é ennviado paraa o local
o com a cr iança desaparecida, uma patrulhha da PSP, GNR ou
onde sse encontraa o cidadão
Polícia Marítima, consoante o local geo gráfico ond
de se encontre. Foram distribuídas 39.000
pulseirras, das quaais foram attivadas 24.8869.

SISTEMA DE SEGURANÇA
E
E GESTÃO DO TRANSSPORTE DE EXPLOSIVOS (SIGEST
TE)

O Sisteema de Seegurança e Gestão doo Transporte de Explosivos (SIGEESTE) consisste num
sistema de localização de viaturas dde transporrte de produtos expl osivos, atrravés da
geoloccalização, permite
p
o controlo e monitoriização rem
motos, incluui mecanismos de
seguraança passivo
os e ativos e informa o nível de ale
erta a cada momento.
Decorrrido o perío
odo experim
mental dest e sistema, que
q demon
nstrou ser uuma boa altternativa
ao uso
o de recurso
os humanos e materiaais, decorre
e, agora, em
m sede do M
MAI, o proccesso de
legalizaação.

PROJETO SCEP
PYLT

O projeto SCEPYLLT (Explosive Control aand Protecttion System for The Prrevention and Fight
Againsst Terrorism
m) envolve todos
t
os paaíses do Esp
paço Europ
peu, visandoo prevenir o desvio
de exp
plosivos do seu empreggo normal ppara atividaades ilícitas,, através doo seu contro
ole, com
recurso
o a meios eletrónicos.
e
O projeto SSCEPYLT já se iniciou em
e estreita colaboraçãão com a
Guardiia Civil, de Espanha.
E
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PROGRAMA CO
ONTRA TRÁFICO DE SERES HUMA
ANOS

O SEF está a deseenvolver um
m programa visando a identificaçã
i
o, proteçãoo e apoio àss vítimas
entado nas diretrizes
d
innternacionaais sobre
e invesstigação dee tráfico de seres humaanos, suste
este feenómeno (D
Diretiva n.º 2011/36/U
UE, do Parlaamento Eurropeu e do Conselho, de 5 de
abril). Este progrrama procu
ura provideenciar umaa resposta imediata nna confirmação de
dores de sittuações de tráfico
t
de seeres human
nos.
indicad
Para a sua operracionalizaçãão, criou uuma equipaa dotada de
d investigaadores crim
minais e
formad
dores no âmbito do tráfico de s eres humanos, a Unid
dade de Trááfico de Pe
essoas, a
qual p
procurará reecolher, tratar e disse minar inforrmação sob
bre a realid ade nacion
nal neste
o
m três pilare
es de intervvenção:
domínio ao nível operaciona
l. Esta unidaade atua em
 Preevenção – sensibilizaçã
s
ão, especialização e fo
ormação sobbre tráfico de seres
humanos;
 Pro
oteção – identificaç ão pré‐inq
quérito/inquérito, acoompanham
mento e
asssistência adequados àss vítimas;
 Cooperação – desenvolv imento de parcerias com várias eentidades nacionais
n
e in
nternacionaais (ex. OTS H, CIG, APFF, APAV, RAP
PVT, EUROPPOL e FRON
NTEX);
De reaalçar que essta unidade atua, tambbém, no quaadro do III Plano
P
Nacioonal de Prevvenção e
Combaate ao Tráfiico de Sere
es Humanoss 2014‐2017
7 (aprovado
o pela Resoolução do Conselho
C
de Min
nistros nº 101/2013,
1
de
d 31 de deezembro), tendo difundido pelas unidades orgânicas
o
do SEEF uma no
ota técnicaa tendentee à clarificcação da natureza,
n
ââmbito, alccance e
pressu
upostos leggais do crim
me de tráffico de pesssoas, o qual foi reccentemente
e revisto
(alteraação ao artiigo 160.º do
o Código Peenal, atravé
és da Lei n.º 60/2013,, de 23 de agosto /
Declarração de Rettificação n.ºº 39/2013, de 4 de outtubro).
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PROGRAAMAS E AÇÕES ESPECÍFICASS DE PREVENÇÃÃO E POLICIAM
MENTO
Durantte o ano dee 2013, as FSS
F desenvoolveram, ou
u deram continuidade,, a um conjjunto de
prograamas e operações policciais, de na tureza sazo
onal ou ocasional, em períodos de tempo
mais o
ou menos longos, con
ncentrando e ajustand
do os meioss e capaciddades operaacionais,
com o objetivo de
d increme
entar o senntimento de
e segurança dos cidaddãos e melhorar a
eficácia nas mais variadas áre
eas de interrvenção.
Mereccem particular destaque os seguinntes program
mas e açõess específicass desenvolvvidas:
Pelaa GNR e PSP
-

Operação ” Euro Con
ntrole Routee – TISPOL””. No âmbito do Euro CControle Ro
oute e da
TISPOL realizou diversas ações de fiscalização em to
odo o Terrritório nacio
onal, no
decurso dee 8 semanas, a saber:
 11 a 17 de Fevvereiro;
 11 a 17 de Maarço;
 13 a 19 de Maaio;
 22 a 28 de Julho;
 12 a 18 de Ago
osto;
 16 a 22 de Settembro;
 7 a 13 de Outu
ubro;
 9 a 15 de Deze
embro.

Pelaa GNR
-

eguro – CChave Diretta. Esta operação
o
dde empenh
hamento
Operação Verão Se
operacional, visando a proteçãoo da proprie
edade priva
ada, atravéss duma maaior ação
de patrulh
hamento e vigilância
v
daas residênciias dos cidadãos que soolicitam à GNR
G este
serviço, decorreu de 1 de Julhoo a 15 de Setembro, tendo vinddo a ser exxecutada
desde 200
07. Anualme
ente, este pprojeto tem registado, paulatinam
mente, um aumento
a
do númerro de cidad
dãos que têêm dele vindo a usuffruir. Foram
m solicitado
os 2.034
pedidos de
d vigilânciaa, 1.758 dirretamente nos Postoss da GNR e 276 via Internet.
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Comparan
ndo com o ano
a de 20112, foram vigiadas
v
menos 253 ressidências em 2013,
correspondendo a um
ma diminuiçção de 11,06
6%.
-

eto de poliiciamento de proximidade e
Operação Azeitona Segura. É um proje
o Destacam
mento Terriitorial da GNR de
segurançaa comunitária despoleetado pelo
Moura. Este program
ma foi adaptaado à ativid
dade de olivvicultura, coom o objetivvo inicial
nir a criminalidade a ssociada ao furto de
e azeitona, através de ações
de preven
dinâmicas de policiam
mento e arrticulação com várias entidades
e
ttais como o Serviço
de Estranggeiros e Fro
onteiras, o Instituto de
d Segurançça Social, a Direcção‐G
Geral de
Finanças, a Autoridaade para aas Condiçõe
es do Trabalho, a Poolícia de Se
egurança
Pública, a Cooperativa Agrícola dde Moura e Barrancos e olivicultoores não associados.
A operaçãão possibiliitou reduziir drasticam
mente o crrime de fuurto de aze
eitona e
permitiu a criação de
e um registoo central co
om informa
ação releva nte para esste setor
de atividaade, com a particularridade de esta
e
ser pa
artilhada peelas entidades que
participam
m no projeto
o.
Considerando os resu
ultados obttidos, o Pro
ojeto Operação Azeitonna Segura tem
t
sido
alargado a todo o terrritório conttinental e, de
d 8 a 14 de
e abril de 2 013, atravé
és de um
efetivo dee 1.771 miliitares, realiizou 5.167 ações de in
nformação e sensibilizzação no
âmbito da prevenção e reprressão ao furto prin
ncipalmentee junto de
e 7.555
agricultorees e população dos meeios rurais.

-

Programa Tourist Sup
pport Patrool. Este programa, exig
ge um gran de empenh
hamento
em determ
minados momentos, ccomo os daa sazonalidade − Verãão, dada a especial
necessidad
de da garan
ntia da seguurança de pessoas
p
e be
ens que se eencontram no gozo
de férias, quer nos lo
ocais onde sse realizam grandes evventos ou eem zonas tu
urísticas,
proporcion
nando, não só, o aumeento do sen
ntimento de
e segurançaa e de proxiimidade,
transmitin
ndo uma imagem
i
dee modernidade e de
e pró‐ativiidade em estreita
colaboraçãão com a po
opulação.
As equipaas TSP atu
uam no toodo nacion
nal, em ap
poio às unnidades terrritoriais,
garantindo
o uma muiito maior vvisibilidade e mobilida
ade, fazenddo uso de diversos
meios, com
mo sejam os meios autto, os meioss ciclo e os meios motoo.
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-

Programa Residência
a Segura. Vi sando dar uma
u
respossta ao aumeento do sen
ntimento
de insegu
urança apóss vários asssaltos perpetrados na área do Algarve, os
o quais
envolveram o recursso a algumaa violência,, foi implem
mentado esste projeto
o, o qual
manos e m
materiais em regime de exclusi vidade da SPE do
direciona meios hum
Destacamento Territorial de Looulé. Desenvolveu‐se um
u trabalhoo de preve
enção da
criminalidade às com
munidades m
maioritariam
mente estra
angeiras, reesidentes em locais
g
nciando‐se todas estas residências e sendoo‐lhes atribuída um
isolados, georreferen
número dee polícia paara melhor e mais rápid
da localização. Procedeeu‐se à disttribuição
de folheto
os bilingues (inglês e poortuguês), com
c
conselhos e númeero de conttato com
as equipass responsávveis pelo pattrulhamentto comunitá
ário.
O projeto
o «Residência Segura » foi em junho de 2010 conssiderado co
omo um
exemplo de
d boas práticas, pelo que foi divu
ulgado pelo
o dispositivoo. Em Dezem
mbro foi
selecionad
do pelo MAI/DGAI paara representar Portugal no Prrémio Euro
opeu de
Prevenção
o da Crimin
nalidade, t endo como
o tema – Por uma ccasa seguraa, numa
comunidade mais seggura, atravéés da preven
nção, do po
oliciamento e da reinse
erção.
O Program
ma Residênccia Segura ddireciona meios
m
humanos e mateeriais em re
egime de
exclusividaade, das Secções
S
dee Programaas Especiais dos várrios Destaccamento
Territoriais, com o objetivo de prevenir oss assaltos a residênciaas, em particular as
habitadas por idosos e em locaiss isolados. Os procedim
mentos adootados passsam pelo
c
os ido
osos registaados no âm
mbito da Operação “CCensos Séniior” que
contacto com
residem sozinhos
s
e//ou em situuação de isolamento e pela geoorreferenciação de
todas as sua
s residên
ncias, atrib uindo‐lhes um n.º de
e polícia, paara melhorr e mais
rápida locaalização.
Para potenciar a açãão foi elaboorado um folheto
f
de aconselham
mento à adoção de
dade. Nos contactos com a população,
boas prátticas de prevenção daa criminalid
também é disponibilizando o coontacto tele
efónico dire
eto dos mil itares respo
onsáveis
pelo Progrrama.
O Program
ma Residên
ncia Segura encontra‐sse atualmente em deesenvolvime
ento por
todo o dispositivo. Ad
deriram ao programa, até ao mom
mento 14.6332 residências.

-

Projeto Investigação e Apoio a Vítimas Esp
pecíficas (IA
AVE). Tentaando ir ao encontro
e
omeadame nte para a problemáttica da viollência dom
méstica e
das necesssidades, no
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apoio à víítima, foram
m criados em
m 2002 os então cham
mados Núclleos Mulher Menor
(NMUME), os quais passaram
p
a ddesignar‐se
e, atualmentte, por NIAV
VE.
ório contine
ental esta valência, contando
A Guarda implementtou em toddo o territó
m 220 eq
quipas de investigaçãão e inqu
uérito (EII) , na áreaa à sua
assim com
responsab
bilidade. Parra complem
mentar e apo
oiar esta atividade, forram criadas as Salas
de Apoio à Vítima, as quais perm
mitem uma maior priva
acidade no aatendimentto.
Este projeeto sensibiliizou e vocaacionou tod
da a estrutu
ura da Guarrda e da so
ociedade
em geral para
p
se passsar a ter uuma abordagem abrangente e muultidisciplinar sobre
esta temáática, integrrando‐se a ação dos NIAVE
N
e dass EII na dinnâmica de resposta
r
social e ju
udicial local, focando‐ se a ação não só nass vítimas, ccomo também, nos
agressoress e nas caussas subjacenntes.
O projeto IAVE foi selecionado ppelo MAI/DGAI para re
epresentar PPortugal no
o Prémio
Europeu de
d Prevençãão da Criminnalidade no
o ano de 200
06.
-

Programa Escola Seggura. É de ââmbito naccional e esttá especialm
mente vocaacionado
para a seggurança de toda
t
a comuunidade esccolar.
A GNR atenta ao fenómeno
f
da violênccia no meio escolar, através dos NES,
desenvolvveu e reforççou as suas ações junto de toda a comunidaade escolar (alunos,
professorees, pais, en
ncarregadoss de educação e auxiliares de aação educattiva), de
forma a seensibilizá‐la e a envolvêê‐la nas que
estões da se
egurança noo meio esco
olar.
Com este objetivo fo
oram realizzadas diverssas atividad
des, nomeaadamente ações
a
de
policiamen
nto e de sensibilizaçção junto das escolas, compleementadas com a
distribuiçãão de panffletos alusiivos a mattérias como
o a prevennção rodovviária, o
bullying, os
o maus traatos e os aabusos sexuais, os dirreitos das ccrianças, ettc. Estas
ações tiveram como público‐alvo
p
o toda a com
munidade escolar.
e
No âmbito
o deste proggrama, em 2013, foram
m realizadass 8.211 açõees de sensib
bilização
sobre várrias temáticas, tais como prevenção rodoviária, ssegurança na rua,
prevenção
o do consu
umo de esttupefacienttes, educaçção ambienntal, prevenção da
delinquência, maus tratos, bulllying e cib
berbullying. Foram ainnda realizadas 491
demonstraações de meios e 407 eescolas visittaram os vá
ários quarteeis da GNR.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 166

No âmbito
o deste Pro
ograma foi, ainda, realizada a Op
peração Reggresso às aulas
a
em
Segurançaa, de 12 a 18 de se tembro, te
endo sido empenhadoos 2.205 militares,
m
abrangend
do 1.896 escolas, parra 87.737 alunos,
a
ond
de foram reealizadas ações
a
de
sensibilização sobre transporte
t
dde crianças em veículos automóveeis.

Pelaa PSP
-

mpre Presen
nte – Carna
aval em Segurança 20113. Desenvo
olvida no
Operação Polícia sem
período co
ompreendid
do entre 044 e 12 de fevereiro,
f
com
c
o emppenhamento
o de um
total de 8.984
8
eleme
entos polici ais e 4.482
2 meios materiais. No âmbito dessta ação
específica de prevenção, os com
mandos disttritais levarram a cabo 1.441 operações e
ações nass mais dive
ersas áreass. Resultado
os mais sig
gnificativos:: 673 dete
enções e
deteção de 7.527 infrrações de âm
mbito rodoviário.

-

Operação Polícia sem
mpre Prese nte – Pásco
oa em Segu
urança 201 3. Desenvo
olvida no
ompreendid
do entre 255 e 31 de março,
m
com o empenhaamento de um
u total
período co
de 6.054 elementos
e
e 2.814 meeios materiiais. No deccorrer das 11031 operaações de
fiscalização, de várioss tipos, foraam obtidos os seguinte
es resultadoos: 363 dete
enções e
deteção de 4.367 infrrações rodooviárias.

-

Operação Polícia sem
mpre Preseente ‐ Verão
o Seguro 20
013. Desennvolvida no período
j
a 15 de setembrro, adequou
u e concenttrou a capaacidade ope
eracional
de 15 de junho
da PSP, de forma a incrementaar o sentim
mento de se
egurança em
m zonas baalneares,
áreas resid
denciais, turísticas e coomerciais, parques
p
de estacionam
mento dessaas zonas
e nos prin
ncipais eixo
os rodoviárrios sob sua responsa
abilidade, aassegurando
o nesses
locais um
m elevado índice de visibilidad
de. No tottal, a opeeração imp
plicou o
empenham
mento de 58.601 efetivvos e 32.68
89 meios ma
ateriais. No decorrer das 7.045
operaçõess de fiscalizaação, de vá rios tipos, realizadas
r
neste âmbitoo, foram ob
btidos os
seguintes resultados: 4.357 dettenções e deteção
d
de 51.529 inffrações rodoviárias.
Incluída nesta
n
operaação estevee, também,, a Operaçã
ão Férias, ação especcífica de
vigilância e reforço da seguranç a de residê
ências, durante a ausênncia para fé
érias dos
seus prop
prietários, previamen te inscrito
os para esse efeito. Neste âm
mbito os
Comandoss receberam
m e processsaram a infformação proveniente
p
e das inscriçções dos
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cidadãos nesta
n
operaação, este aano nas modalidades tradicional e através de
e pedido
“Chave Direta”, executando um
m policiam
mento direccionado parra a vigilân
ncia das
os e de form
ma discreta.
residênciaas inscritas, em horárioos alternado
-

Operação Festas Segguras 2013 . Desenvolvvida no período comppreendido entre
e
os
dias 13 dee Dezembro
o de 2012 e 01 de Janeiro de 2013
3, foi direcioonada para as áreas
comerciaiss, sistemas de transpoorte públicos e outros locais
l
de grrande conce
entração
de pessoas, assegurando nessess locais, um elevado índ
dice de visibbilidade. No
o total, a
operação implicou o empenham
mento de 10.492 efetivo
os e 6.014 m
meios mate
eriais. No
decorrer das 1.593 operações de fiscalizzação, de vários
v
tiposs, realizadaas neste
âmbito, fo
oram obtido
os os seguiintes resultados: 776 detenções
d
e deteção de 7773
.
infrações rodoviárias
r

-

Decorreu entre
Operação Escola Seggura II – Iníício do Ano
o Escolar 2013/2014.
2
e
os
dias 16 e 20 de setembro, com
m o objetivvo de conttinuar a ga rantir a missão de
mentos de ensino e perrcursos casaa‐escola‐
segurançaa nas imediaações dos eestabelecim
casa, de forma
f
a red
duzir os índdices de criminalidade e delinquêência e melhorar o
sentimentto de segurança dos diiversos mem
mbros da comunidadee educativa: alunos,
professorees, pais e encarregado
e
os de educaação e auxiliares de açção educativa. Esta
ação conto
ou com o empenhame
e
ento total de
d 2.932 ele
ementos pooliciais. No decorrer
d
das 716 ações
a
de sensibilizaçã
s
ão/fiscalização foram fiscalizadaas 45.929 viaturas,
v
levantados 3.412 autos de contrraordenação
o e efetuadas 116 deteenções.

-

Operaçõess ”Teias de
e cobre”. Coonsiderando as tendências criminnais associaadas aos
metais nãão precioso
os e visanndo atuar essencialmente no ââmbito pre
eventivo,
estabeleceeu‐se a necessidade dde promovver operaçõ
ões de fisccalização ro
odoviária
junto de empresas
e
de gestão dee resíduos, sucateiras,, locais connhecidos, ainda que
informalm
mente, por recetação de cobre e outros metais não ppreciosos furtados,
f
promoven
ndo‐se, concomitantem
mente, a consulta successiva da base de dados de
veículos para apreend
der.
as de Cobre I” e em 29
9 e 30 de
PSP levou a cabo em 30 de Outuubro a Operação “Teia
Novembro
o a Operaação “Teiaas de Cobre II” attravés de uma abo
ordagem
eminentem
mente prevventiva, e naa prossecuçção de uma estratégia de âmbito nacional
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direcionad
da para o problema doo furto de cobre
c
e mettais não preeciosos, de modo a
interromp
per o fluxo de mater iais furtado
os, a causa
ar instabiliddade às attividades
delituosass e aos perpetradore s, a identificar poten
nciais suspeeitos, a ap
preender
material furtado, ou de qualqueer outro prroduto proibido e con hecer o circuito de
“escoamento” dos metais furtaddos, antes e depois de serem
s
transsformados.
-

Operação ”Pela Vida, TRAVE”. A
Atendendo à tendência
a reincida ddos atropelaamentos
durante o ano de 2013, registanndo‐se entrre janeiro e agosto, um
m aumento relativo
no númerro total de atropelameentos, de vítimas
v
mortais, feridoos graves e feridos
ligeiros, e que, em 20
012, a prosssecução de operações seletivas neeste âmbito
o obteve
nte assertivvos, nomeadamente, com
c
a redu ção significcativa do
resultadoss francamen
número de
d atropelamentos, dee vítimas mortais,
m
feriidos gravess e feridos ligeiros,
durante o período de
d 6 a 12 dde Maio e dia 26 de Setembro de 2013, todos
t
os
Comandoss da PSP, attravés do ajjustado em
mprego de meios
m
humaanos e mate
eriais de
que dispõem, promo
overam açõ es de fiscalização do trânsito,
t
coom pessoal à civil e
uniformizaados, em to
oda a sua árrea de respo
onsabilidade.
Estas opeerações fo
oram espeecialmente direcionad
das para a fiscalizaação da
velocidadee, nomeadaamente em zonas de travessia de
e peões, parra o desrespeito da
sinalização
o luminosa, incluindo a passagem
m com sinalização amarrela fora do
o âmbito
em que é admissível e desresp eito pela trravessia de peões, nass principaiss vias de
acesso, no
os principais eixos viáários e jun
nto dos estabelecimenntos de ensino, de
acordo co
om a avaliação efettuada locaalmente, te
endo preseente o índice de
sinistralidaade. Ainda se reforçouu a fiscalizaação do esttacionamennto de viatu
uras nas
passadeiraas e todo o estacionam
mento que faça
f
perigarr uma correeta visualizaação, por
parte do peão,
p
nos locais de atraavessamentto pedonal.

-

Operação ”Baviera”. De acordo com a evolução criminal denuncciada a PSP realizou
a 09 de Novembro
N
uma
u
Operaçção policial envolvend
do todas ass valências policiais
incidindo essencialmente sobree o furto e roubo de viaturas.
v
A operação teve
t
por
objetivo a prevençãão de todaa uma sérrie de ilícitos criminaais que diireta ou
indiretameente surgem associaddos ao furto
o e roubo de viaturass, a sua vicciação e
posterior reintroduçção em cirrculação co
onstituindo
o‐se como fator geraador de
onadas.
operaçõess de fiscalizaação rodoviiária direcio
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-

Operaçõess Conjuntas com a A
Autoridade Tributária. Em Dezem
mbro de 2010,
2
foi
assinado um
u protoco
olo de colabboração enttre a agora Autoridadee Tributária (AT) e a
PSP, visando a cooperação entree as duas insstituições.
móveis penhorados
Atualmentte o processso inerentee à apreensão de veícculos autom
em processos de execução fiscal é efetuado
o, de forrma eletró
ónica e
ação que bbaliza o sisttema de
desmaterializada, susstentado p ela gestão da informa
o dos veículos penhoraados e inclui, nomeadamente, a trransmissão da AT às
apreensão
municação da sua
forças policiais das listagens dde veículoss a apreen
nder, a com
p
instalações própriias onde serão vendido
os em leilãoo, bem como toda a
remoção para
informação de retorn
no. Nos cassos em que
e os devedo
ores efetuam
mento da
m o pagam
dívida, o sistema
s
com
munica imeediatamente
e e em tem
mpo real, àss forças po
oliciais, o
cancelameento do ped
dido de aprreensão, pe
elo que o se
erviço provvidenciado pela
p
PSP
neste âmb
bito é efetivado em reede com a AT ‐ Direçã
ão de Serviiços de Gesstão dos
Créditos Tributários
T
(DSGCTL) garantindo
o‐se a realização dass apreensõ
ões e a
eficiência do serviço prestado;
p
Assim realizou‐se em
m 20 de Noovembro e 18 de Dezembro a PSSP duas op
perações
ente, com vista à apreeensão de veículos
conjuntas,, no Porto e Setúbal rrespetivame
automóveeis penhorad
dos em proccessos de execução
e
fiscal.

-

Operaçõess Conjuntass com o Insstituto da Mobilidade
M
melhança
e Transpo rtes. À sem
do antecedente e visaando a seguurança no transporte de
d Crianças a PSP levou
u a cabo,
em colabo
oração com o IMT, diveersas Operaações Transporte para Praia Segura 2013,
designadamente:
 Diaa 25‐06‐201
13, no parquue de estacionamento da Praia dee Carcaveloss;
 Diaa 27‐06‐201
13, no acessso à Praia do
o Sr. da Ped
dra;
 Diaa 28‐06‐201
13, na marg inal de Leçaa da Palmeira.

-

O Projeto das Esquad
dras Europeeias/Comissarías Europ
peas partiu da necessidade de
se prestarr um melhor serviço dee segurançaa aos turista
as de nacionnalidade esspanhola
que visitam
m Portugal, sobretudo em determ
minadas épo
ocas festivass do ano.
Com base na legislaçãão sobre essta matéria, designada
amente, o rregime prevvisto nos
artigos 42.º e 43.º daa Convençãoo de Aplicaçção do Acordo Schenggen, e no âm
mbito do
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espírito do
o Acordo de
d Cooperaçção em maatéria Policiial e Aduanneira rubriccado por
Portugal e Espanha, foram
f
definnidos princíípios de enq
quadramen to e de atu
uação no
âmbito desta parceriaa.
entou na Pááscoa de 20
012, uma Op
peração de maior proxximidade
Assim, a PSP impleme
e informaçção junto de
estes cidadããos, tendo convidado o Corpo Naacional de Policia de
Espanha a fazer destaacar a Portuugal um peq
queno contingente pollicial, no sentido de
q a PSP ppresta aos cidadãos
c
espanhóis. Neeste âmbito
o, foram
apoiar a segurança que
criadas eq
quipas misttas que pa ssaram a patrulhar
p
determinada
d
as zonas de maior
afluência turística
t
na área da grrande Lisbo
oa e de Braga. Do messmo modo, polícias
portuguesses foram apoiar
a
o CN
NP em dete
erminadas cidades dee Espanha, onde se
verifica um
ma maior affluência de tturistas porrtugueses.
O projeto teve contin
nuidade em
m 2013, tend
do sido gara
antida a preesença do CNP
C e da
PSP, entree os dias 26 e 31 de maarço de 2013
3, nas cidad
des de Lisbooa, Faro e Braga. No
mesmo seentido, a PSP, entre os dias 28 de março e 7 de
d abril de 2013, acom
mpanhou
o CNP na cidade
c
de Benalmáden
B
na/Málaga, a fim de da
ar um maioor apoio aoss turistas
portuguesses de vista a esta cidadde.

Pelaa PJ
-

d ações de
e formaçãoo e esclareccimento,
Foram reaalizadas maais de uma centena de
tendo porr enfoque o alerta paraa pequenoss procedime
ento de seggurança que
e podem
evitar ou minimizar a vitimizaçãão nos crim
mes enquad
drados nas temáticas Internet
C
de informáática, Hom
micídio nas relações de intimiidade e
segura, Criminalidad
Criminalid
dade sexual e, Moeda FFalsa.

Pelo
o SEF
-

O Program
ma SEF em Movimento
o procura aproximar
a
e facilitar o relacionam
mento do
SEF com os cidadão
os, proporccionando um conjunto
o de serviçços vocacio
onado a
ulneráveis (doentes, idosos e crianças). Numa perrspetiva hu
umanista
grupos vu
potenciadora da integração doos imigranttes, este programa teem também
m como
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impacto a minimizaçção de com portamentos de risco ao promovver a regularização
da situaçãão docume
ental de ccidadãos esstrangeiros que posssam estar perante
potenciaiss situaçõess de ilega lidade doccumental. Para a cooncretização
o deste
programa,, são desen
nvolvidas pparcerias co
om diversass entidadess da admin
nistração
pública e da sociedaade civil, fooi celebrad
do um prottocolo de ccooperação
o com a
einserção e Serviços Prisionais (agilizaçãoo da resolu
ução da
Direção‐Geral de Re
d
l e reinserrção social)) e “SEF va
ai à Escolaa” (sensibiliização e
situação documenta
legalização
o de jovens imigraantes em situação irregular que freq
quentem
estabelecimentos de
e ensino, eem colaborração do Ministério
M
dda Educaçãão e da
Ciência).
Quanto à cooperação com ent idades locaais da socie
edade civil,, realizaram
m‐se 809
ações com
m o empenh
ho de um effetivo de 33
3 elementoss, tendo siddo beneficiáários 958
cidadãos estrangeiros
e
s, destacanddo‐se as nacionalidade
es: Cabo Ve rde (356), Tailândia
T
(157), Anggola (90), Sãão Tomé e PPríncipe (62) e Guiné Bissau (66).
Relativameente à imp
plementaçã o do Proto
ocolo SEF/D
DGRSP57, fooram desen
nvolvidas
146 ações, tais como a recolha dde informaçção sobre reclusos estrrangeiros, ações
a
de
formação ou docume
entação dee cidadãos estrangeiro
os reclusos, em acordo
o com a
legislação de estranggeiros. O nnúmero de beneficiáriios ascendeeu a 217 (sendo a
nacionalid
dade mais representat
r
tiva a cabo
o‐verdiana, com 88 ciidadãos), contando
com o envvolvimento de 49 elem entos do SEEF.
A relevân
ncia do SEF vai à EEscola resid
de na sua natureza enquanto projeto
potenciador da integgração dos jovens imigrantes, minoração daa exclusão social e
escolar daa população
o estudantee estrangeirra, permitin
ndo a preveenção de eventuais
condutas desviantes no momennto da transição da menoridade para a maioridade,
p
noo ensino sup
perior, querr na integraação laboral. Assim,
quer em termos de percurso
com treze
egiado o eestabelecim
mento de protocolos
p
e novos
em 2013 foi privile
estabelecimentos de ensino, peelo que ape
enas foram beneficiárioos quatro cidadãos
c
estrangeirros em 2013
3.

57

O Proto
ocolo SEF/DGRSP prevê a partilha de informação eentre ambas as in
nstituições no sentido de promovver um efetivo co
onhecimento
da populaação estrangeira reclusa, permitin
ndo que sejam ottimizados os proccedimentos em matéria
m
de emissãão de títulos de residência ou
afastamen
nto, consoante a situação docume
ental individual.
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O Centro de Contaccto SEF pe rmite a faccilitação do
o contacto entre os cidadãos
c
estrangeirros e o SEFF, promove ndo o acollhimento e integraçãoo das comu
unidades
migrantes. Este serviiço é prestaado em parceria com entidades da sociedaade civil,
d colocaçãão de me diadores sociocultura
s
ais capacitaados em diversos
através da
idiomas. As
A potencialidades do CCentro de Contacto
C
revestem‐se na possibiliidade de
agendameento das se
essões de attendimento
o presencial, bem com
mo na presttação de
informaçõ
ões genéricas sobre a regularidaade documental de esstrangeiross. Assim,
permite potenciar
p
a migração legal e con
ntribuir deccisivamentee para minimizar a
irregularid
dade docum
mental e im
mpactos ind
duzidos noss cidadãos eem termoss sociais,
legais e dee segurançaa (em particcular a vitim
mação por exxploração laaboral, ou a adoção
de comportamentos desviantes como modo
o de garanttir a subsistêência).
Em 2013 foram ate
endidas 2666.352 chaamadas, sendo as naacionalidades mais
relevantess a brasileira (76.7664), cabo‐‐verdiana (41.102), aangolana (19.245)
guineensee – Bissau (1
18.894), e uucraniana (12.636). De
este total dee chamadas, foram
efetuadas 193.277 marcaçõe s para atendimento
o nos divversos posstos de
atendimen
nto do SEF.
Realce ain
nda para a notificaçãoo de 13.008
8 cidadãos para desloocação a po
ostos de
atendimen
nto (dia e hora) p ara efeito de instru
ução de pprocedimen
ntos de
regularizaçção no âmb
bito dos n.ººs 2 dos arttigos 88.º e 89.º da Leei n.º 23/2007, de 4
de Julho.

Pelaa PM
-

Com o ob
bjetivo de verificação
v
das condiçções de hig
giene e seggurança, du
urante a
época balnear de 2013, foram rrealizadas 24
2 ações co
onjuntas coom a Autoridade de
Segurançaa Alimentar e Económiica (ASAE), em embarcações de ppesca, de atividade
a
marítimo‐turística, em
m equipam entos de ap
poios de prraia e em baares e restaaurantes
situados no
n Domínio
o Público M
Marítimo. Nestas ações foram fisscalizados 53
5 alvos,
elaborado
os 29 autos de notíciaa, apreendid
dos 6.825 Kg
K de prod utos alimentares e
encerrado
os 8 estabele
ecimentos dde restauraação.
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Executadaas, em colab
boração com
m a Autorid
dade das Co
ondições dee Trabalho (ACT), 9
ações de fiscalização nos esppaços de ju
urisdição marítima,
m
dde que ressultou a
fiscalização de 19 esttabelecime ntos de resstauração/ccomerciais e na elaborração 93
n
autos de notícia.
Com o ob
bjetivo de fiiscalizar os equipamen
ntos radioe
elétricos de comunicaçções das
estações do
d serviço móvel
m
maríttimo das em
mbarcaçõess, foram reaalizadas 7 ações
a
de
fiscalização conjuntas com a A
Autoridade Nacional de
d Comuniccações (AN
NACOM).
Estas açõees ocorreram
m nos Comaandos Locais do Comando Regionnal do Norte
e e ainda
nos Comandos Locais de Setúbaal e Olhão.. Foram fisccalizadas 900 embarcaçções e 3
estações terrestres, tendo sido aapreendidoss 25 equipamentos ráddio de VHF.
Durante o período daa época bal near, foram
m desenvolvvidas ações de sensibillização e
fiscalização, junto de concessionnários, banh
histas e nad
dadores‐salvvadores, no
o âmbito
da assistên
ncia a banh
histas e na garantia daa segurança
a de pessoaas e bens naas zonas
balneares,, bem como
o, na seguraança de pesssoas que desrespeitem
d
m o acesso
o a zonas
de perigo,, matérias reguladas pelos Decrreto‐lei 96‐A
A, de 2 dee Junho de 2006 e
Decreto‐leei n.º 159/2012, de 24 de Julho. Destas
D
açõess resultou a elaboração
o de 412
autos de notícia
n
(144 a concessioonários, 41 a banhistass, 44 a nadaadores‐salvaadores e
183 a indivvíduos que desrespeitaaram a interdição de accesso a zonnas perigosaas).
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AÇÕES DDE PREVENÇÃÃO CRIMINAL

EQU
UIPAS MISTAS DE PREVENÇÃ
ÃO CRIMINAL/G
GRUPOS TÉCN
NICOS DE PREVENÇÃO CRIMIN
NAL
ANTECEDENTES

Visand
do incremen
ntar a cooperação e aggilizar a parrtilha e trocca de inform
mação entre
e as FSS,
em particular no âmbito
â
da prevenção
p
dde riscos e deteção de ameaças à segurança interna,
d Prevenç ão Criminaal da Região do Algarrve (EMPCR
RA) e os
foi criaada a Equipa Mista de
Grupos Técnicos de Prevençção Criminaal (GTPC), constituídos
c
s quer no ââmbito do SSI quer
por iniciativa dass FSS, na sequência dde Grupos de
d Trabalho
o entretantto extintos, por se
entend
der que apresentavaam resultaddos de fu
uncionamen
nto positivoos e tinhaam sido
alcançados os objjetivos paraa que haviam
m sido criad
dos.
Assim, nos termo
os n.º 2, do
d artigo 112.º, da Leii n.º 38/20
009, de 20 de Julho588, foram
evenção e combate
c
aoo crime, no
o âmbito
desenvvolvidas divversas estraatégias e açções de pre
destess Grupos de Trabalhos que, nãoo obstante o términus da vigên cia deste diploma,
d
mantivveram as su
uas atividades durante o ano de 20
013.

EMPC PARA A REGIÃO DO ALG
GARVE

A EMP
PCRA foi criaada pelo Se
ecretário‐Geeral do SSI, através do
o Despacho de 17 de junho de
2011, e destina‐sse especialm
mente à preevenção de
e crimes vio
olentos e grraves de prevenção
prioritária.
Integraa os respon
nsáveis reggionais da G
GNR, PSP, PJ, SEF, SISS e AMN. CConta aindaa com a
participação de um represen
ntante do Seecretário‐Ge
eral do SSI e da DGRSPP.
Por en
ntendimento
o dos respo
onsáveis reggionais das FSS, tem siido convidaado a particcipar nas
reuniõ
ões mensaiss59, na qualidade de oobservadorr e sempre que se enntende opo
ortuno e
pertineente para os
o trabalhos do Grupo, um represe
entante do Ministério PPúblico .
Todas as FSS co
ontribuem para o esfforço desenvolvido pelas dema is, nomead
damente
através da:
58

Definiu os objetivos, prrioridades e orien
ntações de polítiica criminal paraa o biénio de 200
09‐2011, em cum
mprimento da Le
ei‐Quadro de
Política Crriminal.
59
Na sequência das reuniiões mensais, pre
eviamente definiidas e com agenda estabelecida, são sempre reddigidas atas, cuja elaboração,
ponsabilidade da FSS que trimestrralmente as coorrdena e organiza.
difusão e arquivo é da resp
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Transmissãão oportuna da inform
mação que outra
o
Força ou Serviço deva ter
conhecimeento, particcularmente da que digaa respeito a alvos identtificados e//ou sob
investigaçãão;



Colaboração, na medida das sua s competên
ncias e posssibilidades ooperacionais, para
a concretizzação do ob
bjetivo com
mum; e



Abstenção
o de realizaçção de quai squer atos que possam
m pôr em caausa o sucesso da
atuação daas demais Forças
F
ou Seerviços.

Sem prejuízo da normal
n
tram
mitação dass investigaçções crimina
ais em cursso e das no
ormas de
compeetência funcional das FSS, o objjetivo a atingir pela EMPC é a prevenção, com a
máxim
ma urgência e eficácia, de
d crimes vviolentos e graves
g
de prevenção prrioritária.
Preten
nde‐se, outrrossim, que com o deseenvolvimen
nto da ativid
dade da EM PCR resulte
e:


O aumento da eficiên
ncia e do graau de eficáccia da atuaçção das FSS;;



A diminuiçção dos índiices de crim
minalidade, em particullar da violennta e grave;;



A manutenção do sen
ntimento d e segurança das populações (resiidente e flu
utuante),
da orla lito
oral ou da zona interio r;

O que resultará attravés da/d
do:


Maximizaçção das com
mpetências e das valên
ncias específficas de cadda FSS;



Aprofundaamento doss mecanism os de cooperação;



Simplificaçção dos mecanismos d e comunicaação recípro
oca;



Partilha seem reservass de informaação;



Promoção
o de ações combinadas
c
s, sejam elass conjuntas ou articulaadas.

pecífico âm
mbito dos prropósitos ddesta EMPC
C foram dessenvolvidas,, durante o ano de
No esp
2013, 1118 ações/operações conjuntas. Destas:


62 ações/o
operações conjuntas
c
eenvolvem pe
elo menos duas
d
ou maais FSS, send
do que 7
materializaram integrralmente o espírito e conceito
c
de “Operação Pura”60.

60

No intuito de evitar difeerentes interpreta
ações sobre ao coonceito de açõess/operações conjuntas, foram deffinidos em sede de
d EMPCR os
seguintes pressupostos:
m FSS constituintes da EMPC;
 “Operaçções Puras” – As que são planeadas e desenvolvidaas por duas ou mais
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20
013 ‐ OPERAÇÕ
ÕES EFETUAD
DAS – EMPCRA
Algarve
OB
BJETIVOS /
IN
NCIDÊNCIA

MEIOS HU
UMANOS

DATA

LOCAL

F.S.S.
SEF

1‐Jun
2‐Jun
13‐Set
15‐Nov
15‐Nov
16‐Nov
16‐Nov



GNR

PSP
P

Rotunda dass Fontainhas ‐ Albufeira
A
‐
D
DTERAlbufeira

EM
MPCRA

6

9

6

Portimão – DTERPortimão

EM
MPCRA

4

10

4

Olhão
Lagos
Ria Forrmosa Olhão / Faro
ZA do
d DTERAlbufeira
CCPA / Fronteira
F
– DTrâ
ânsito

EM
MPCRA
EM
MPCRA
EM
MPCRA
EM
MPCRA
EM
MPCRA

4
4
2
5
6

16

4

17
11

PM

PJ

2

SIS

2
2

1
1
1

4

AÇÃO TURISTA
OPERA
SEGURO
S
AÇÃO TURISTA
OPERA
SEGURO
S
OPERAÇÃO CORES
OPERAÇÃO SECURUS
OPERAÇÃO SECURUS
OPERAÇÃO SECURUS
OPERAÇÃO SECURUS

52 ações//operaçõess conjuntass com outras Entida
ades (Autooridade Tributária,
Autoridade de Segurança Alim entar e Ecconómica, Corpo
C
Naci onal de Po
olícia de
Espanha), sendo que 12 foram
m no âmb
bito das co
ompetênciaas dos Cen
ntros de
Cooperaçãão Policial e Aduaneiraa (CCPA), que no caso em concreeto corresponde ao
CCPA de Castro
C
Marim
m / Ayamonnte.

nsiderarmoss apenas as ações/opeerações conjuntas que abarcam ppelo menos duas ou
Se con
mais FFSS, no ano
o de 2013 foram
f
realiizadas maiss 16 ações//operações conjuntas que em
2012611.
Os con
ntributos das FSS foraam vertidoss num relattório sobre a atividad e desenvolvida em
2013 por esta EMPC, o qual
q
foi ennviado ao Primeiro‐M
Ministro e aos Minisstros da
Admin
nistração Intterna, da Justiça e da D
Defesa Nacional.

GRUPOS TÉCN
NICOS

DE

PREVEENÇÃO

DA

CRIM
MINALIDADE

PA
ARA O DISTRITO DE

SETÚBAL

E PARA OS CON
NCELHOS DA

AMADORA E DE
D SINTRA

Os GTTPC têm a sua origem
m num moddelo de Grupos de Trrabalho criaados em 20
009, por
iniciatiiva das FSSS que os co
onstituem. Apesar de
estes Grupo
os não tereem sido criados no
 “Operaçções Não Puras”” – As que no âm
mbito dos propóssitos da EMPC sãão perspetivadass e realizadas poor pelo menos umas das FSS
integran
ntes desta EMPC e outra(s) Entida
ade(s).
61
Em 20133, realizaram‐se 62
6 operações e em 2012 realizara m‐se 44.
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âmbito
o do Sistema de Seguraança Internaa (SSI), integram, ainda
a assim, um
m seu repressentante
que esstá presentee em todas as reuniõees de trabalho e acomp
panha de foorma contin
nuada as
atividaades desenvvolvidas nesste âmbito.
As reuniões do
os GTPC têm,
t
regraa geral, uma period
dicidade m
mensal62, reunindo
r
rotativvamente nas instalaçõe
es das diverrsas FSS e Entidades
E
qu
ue os comppõem: GNR, PSP, PJ,
SEF, SIS, AMN, e DGRSP.
D
Grupos de Trabalho
T
co
onstituíram‐‐se como fo
ora privilegiados para a criação de
d canais
Estes G
de co
omunicação direta en
ntre os reepresentanttes das diversas FSSS, possibilittando e
fomen
ntando umaa partilha de
d informa ção e conh
hecimento, troca de bboas práticcas e de
nda e transsversal dass problemáticas consideradas prrioritárias “pelo”
“
e
discusssão profun
“para”” os Grupos,, que resultam de umaa abordagem
m integrada
a sobre a atuuação de caada FSS.
A estru
utura e a prroximidade que carateeriza estes GT,
G potenciou a articullação e coo
operação
operaccional entree as FSS, con
ncretamentte em matéria de comb
bate à crimiinalidade viiolenta e
grave e a fenómeenos criminaais específiccos, com im
mpacto nas áreas de attuação dos mesmos
ou quee, sendo rep
presentativo
os noutros locais, suscitaram preo
ocupação.

OPEERAÇÕES ESPEECIAIS DE PREV
VENÇÃO CRIMIN
NAL – LEI DAS ARMAS
63
(Lei das Arrmas), as
Durantte o ano 20
013, no âmb
bito da Lei n.º 5/2006,, de 23 de Fevereiro
F

Forçass de Segurança realizzaram um total de 209
2
operaçções especciais de pre
evenção
criminal. Estas operações tiveram porr finalidade controlar, detetar, loocalizar, prevenir a
introdu
ução, asseggurar a rem
moção ou vverificar a regularidad
r
e da situaçção de arm
mas, seus
compo
onentes ou munições,, substânciaas ou prod
dutos, nos moldes preevistos na referida
legislaçção.
Assenttes num modelo de In
ntelligence‐‐led Policing64, estas operações
o
fforam plan
neadas e
realizaadas em áreeas geográfficas perfeiitamente id
dentificadass e delimitaadas. Para além da
criação
o de ponto
os de contro
olo de acessso a locaiss em que constitui
c
criime a detenção de
armas,, as Forças de Segurança desenvvolveram aiinda operaçções em gaares de tran
nsportes
62

À semeelhança do que su
ucede para a EM
MPC para a regiãoo do Algarve, todas as reuniões mensais,
m
previameente definidas e com agenda
estabelecida, dão origem à elaboração de atas.
a
63
Alterada pelas Leis n.º 59/2007, de 4 de Setembro,
S
e 17/22009, de 6 de Maaio.
64
Policiam
mento orientado
o pelas Informaçõ
ões ‐ modelo dee ação policial destinado a reduzzir a criminalidadde através da prroactividade
assente na utilização da informação criminal.
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coletivvos rodoviárrios, ferroviiários ou fluuviais, bem como no in
nterior dessses transportes, nas
vias públicas e outros
o
locais públicoss, e respetiivos acesso
os, frequenntados por pessoas
“
das Armas”, em razão de ações
a
de
suspeittas da práttica das inffrações preevistas na “Lei
vigilância, patrulh
hamento ou
u informaçãão policial. Estas opera
ações envoolveram, em
m função
da neccessidade, a identificação e revvista de suspeitos que se enconntravam naas áreas
geográáficas alvo das
d operaçõ
ões.
No tottal, foram empenhado
e
os 6.217 efeetivos policiiais, apoiados por 1.5336 meios materiais,
m
destaccando‐se a detenção
d
de
e 343 indivííduos e a ap
preensão de
e 125 armass65.

OUTRAS OPERAÇÕES DE PARTICCULAR RELEVÂN
NCIA NA PREVE
ENÇÃO E COMB
BATE À CRIMIN
NALIDADE

Destaccam‐se, nesste âmbito, os seguintees tipos de operações
o
as
a quais tenndem a cum
mprir um
desideerato único: o aumento da seguurança e a manutençã
ão da ordeem e tranq
quilidade
públicaas:
- Operrações de prrevenção daa criminaliddade grave e/ou
e
violenta praticadaa por estran
ngeiros;
- Operrações específicas de prevenção;
- Operrações de fisscalização.

OPERAÇÕES DEE PREVENÇÃO DA
A CRIMINALIDAD
DE GRAVE E/OU VIOLENTA PRATIICADA POR ESTRRANGEIROS

No decurso do ano
a de 201
13, o SEF a largou a to
odo o território nacioonal a ativid
dade de
ptura e afasstamento dde cidadãoss estrangeiros associaddos a criminalidade
identifficação, cap
grave ee/ou violenta. Neste âmbito foram
m efetuados 217 afasta
amentos cooercivos.

65

Os valores relativos a meeios materiais, de
etenções e armass apreendidas reffletem apenas oss dados da PSP.
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A
Afastamento
s com criminnalidade gra
ave e/ou viollenta associaada

TIPO D
DE CRIME

Homicíd
dio

2013

10

Violação
o

4

Sequesttro

3

Violênciia domésticaa

3

Lenocínio

1

Roubo

50

Furto

22

Tráfico de
d estupefaccientes
Posse de arma de foogo
ação
Falsifica

108
2
5

De salientar que as principaais nacionallidades de cidadãos detetados e afastados foram a
brasileeira (65), caabo‐verdian
na (42), anggolana (23)), guineense‐Bissau (118), georgiaana (13),
ucraniaana (8) e ro
omena (6).
Da naccionalidadee brasileira evidenciam
m‐se os crimes de trá
áfico de esttupefacienttes (32),
roubo (14) e furtto (5). Quaanto a crim
minalidade mais violen
nta, salientaa‐se homiccídio (2),
violênccia doméstica (2), seq
questro (1) e a conotaação com crriminalidad e grave no país de
origem
m (2).
Das reestantes naacionalidade
es relevanttes, da cab
bo‐verdiana evidenciam
m‐se os crimes de
tráfico
o de estupeffacientes (2
27), roubo ((11) e homicídio (1); da
a angolana,, roubo (12), tráfico
de estu
upefacientees (4) e violação (3); daa guineense
e (Bissau), tráfico de esstupefacientes (12),
roubo (2) e hom
micídio (2); da georgianna, furto (8
8) e roubo (4); da uccraniana, tráfico de
estupeefacientes (4
4) e homicíd
dio (2); e daa romena, roubo
r
(3) e sequestro ((1).
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INTEGRATED BORDER MANAG
GEMENT

Em 2013 Portugaal prosseguiu a estabiliização do modelo
m
de gestão
g
integgrada de frronteiras
d Border Management
M
t Model), assente num
ma abordaggem abranggente do
(IBM ‐ Integrated
contro
olo de frontteiras, recorrendo à a nálise de riisco e inteligência crim
minal incide
entes na
identifficação e invvestigação de
d fluxos m
migratórios ilegais e de criminalidadde transfronteiriça.
Neste âmbito, o SEF
S promove a sua atuaação segundo quatro níveis
n
de co ntrolo:
p
a Imiggração – atuação nass principaiss origens de fluxos
 Oficiais dee Ligação para
migratório
os (conselhe
eiros para ddocumentaçção e recolh
ha de inform
mação);
 Cooperaçãão Internaacional (FR
RONTEX e centros de coopeeração po
olicial e
alfandegária);
 Controlo de
d fronteiraas (verificaçãão docume
ental e vigilâ
ância de froonteiras, inttrodução
de novas metodologi
m
as e equipaamentos de apoio: ex. VIS,
V APIS, RA
APID 2.ª geração);
 Controlo de
d circulação de cidadããos de paíse
es terceiros em territórrio nacional.
A gestãão integrad
da de fronte
eira potenc ia a geração de impactos significaativos na qualidade
e resultados operracionais, trraduzidos nnuma maiorr eficácia no
o combate à imigração
o ilegal e
criminalidade tran
nsfronteiriçça.
o
de grandee impacto (atuação operacionaal de abraangência
Em 20013, as operações
plurireegional, envvolvendo divversas unid ades orgânicas do SEFF) foram tam
mbém enqu
uadradas
no âmbito do IBM
M, uma vez que privileggiaram a ve
ertente de controlo
c
de fronteiras, visando
o com
mbate à imiggração ilegal, tráfico dde seres humanos e outros tipoos de criminalidade
associaada ao fenó
ómeno migrratório.
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OPERAÇÕES DEE GRANDE IMPA
ACTO 2013
Designa
ação (data)

Res
sultados

Cidadãos co
ontrolados:
23.303
Detenções de
d cidadãos
estrangeiross: 8
Perkunaas
(30 seteembro a
13 outubro)

Permanênciia irregular: 5
Uso de docu
umentação
fraudulenta: 3
Notificação para abandoono
voluntário: 14;
Medidas cau
utelares: 2;
Processos de
contraorden
nação: 8.

Arnesto
(26 a 288
novemb
bro)

Cidadãos co
ontrolados:
5.341
Processos de
contraorden
nação: 39

Cidadãos co
ontrolados:
16.948
Majus

Detenções: 3

(27 e 311 de Maio)

Permanênciia irregular: 2
Uso de docu
umentação
fraudulenta: 1.
Cidadãos co
ontrolados: 7765

Martinu
us
(12/11/22013)

Processos de
contraorden
nação: 6;
Notificação para
comparência no SEF: 5.

Impactoss

eração no âmbito da Operação Conjunta
Coope
“PERK
KŪNAS” cond
duzida no ââmbito da Presidência
do Conselho da União Europeiia;
Recolh
ha de informação rel ativamente a fluxos
migratórios nos esstados mem bros particip
pantes;
Identificação das principais rotas utiliza
adas para
imigraação irregular, modi operandi, meios
m
de
transp
porte utilizad
dos, locais dde deteção, países de
destin
no final e a pressão migraatória;
Comp
provação inte
ernacional daa operaciona
alidade do
SEF ne
este tipo de operações.

Recolh
ha e análise de infformação relativa a
movim
mentos secu
undários em território nacional
n
e
na Un
nião Europeia
a;
Prevenção da utiliização indevvida de voos Schengen
e Dom
mésticos para efeitos dde imigração
o ilegal e
tráfico
o de seres hu
umanos;
Inspeçção e sensibilização daas entidadess gestoras
dos aeródromos para a seguurança em matéria
m
de
circulaação de pesssoas nas fronnteiras.
ha e análise de infformação relativa a
Recolh
movim
mentos secu
undários em território nacional
n
e
na Un
nião Europeia
a;
Deten
nção de indivvíduo referennciado pela prática de
crimes associadoss à falsificaçãão de documentos

Prevenção da práttica de ilícitoos relacionad
dos com a
entrad
da, permanê
ência e saíd a de pessoa
as através
das fronteiras marítimas,
m
em
m particular no que
refere
e à utilização
o de embarcaações de reccreio, bem
como a regularida
ade no acessoo à zona inte
ernacional
dos po
ortos
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OPERAÇÕES ESSPECÍFICAS DE PRREVENÇÃO

Foram globalmen
nte direcionadas para o combate ao
a tráfico de estupefaccientes, possse ilegal
mas e deteeção de in
ndivíduos ccom pedido
os judiciais,, administrrativos ou policiais
de arm
(mandados ou no
otificações) pendentes.
6
Neste capítulo fo
oram realizaadas 3.562 operações66
desta natureza, tenndo sido ob
btidos os

seguintes resultad
dos, no que
e respeita a detençõess: 499 por tráfico de esstupefacien
ntes, 523
por maandado de detenção, 144 por possse de arma proibida ou
o ilegal, 1663 estrange
eiros em
situaçãão irregularr ou ilegal e 1.125 por ooutros motiivos.

66

Os valores refletem apenas os dados da PSP.
P
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AÇÕES

E OPERAÇÕESS NO ÂMBITO
O DO CONTRO
OLO DE FRONT
TEIRAS E DA FISCALIZAÇÃO
O DA PERMAN
NÊNCIA DE

CIDADÃ
ÃOS ESTRANGEEIROS

CON
NTROLO DE FRONTEIRAS
R

No âm
mbito do co
ontrolo dass fronteirass aéreas67, em 2013 verificou‐se
v
um acrésccimo do
númerro de voos controlado
os (+7,6%), tendência verificada em
e termos de movime
entos de
entrad
das (+7,5%) e saídas (+7
7,8%). O tottal de 10.33
35.201 passsageiros conntrolados significou
um acrréscimo facce ao ano an
nterior (+ 6,,4%).

Fronteira
as aéreas 20013
Chegada
as
Partidass
TOTAL

Voos

Passageiros

36.593
36.601
73.194

5.155.523
5.179.678
10.335.201

Relativvamente ao
a controlo de froonteiras marítimas,
m
foram coontroladas 29.391
embarrcações, verrificando‐se
e um decrésscimo face ao ano tran
nsato (‐9,8%
%). As embaarcações
de reccreio (18.50
00) assumem a tipologgia mais co
ontrolada, seguida
s
doss navios comerciais
(9.668) e dos cruzzeiros (962).

Tipo de
d Embarcaações

2012

2013

Comercciais
Cruzeirro
Recreio
o
Pesca
Outros

10.288
1
983
20.967
2
285
61
32.584
3

9668
962
18.500
196
65
29.391

TOTAL

Em 20013 verifico
ou‐se um ligeiro deccréscimo do
o número de pessoaas controladas nas
fronteiras marítim
mas, totalizzando 2.0500.565 (‐1.0%
%), repartid
do por 1.3227.348 passageiros
(‐2,4%) e por 723..217 tripula
antes (+1,7%
%).

67

Não incclui aeródromos.
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Pesssoas Contrroladas
Desembarques
Embarque
Esccalas

2012

2013

Passageiros
51.062
51.222
Tripulantes
13.898
14.435
Passageiros
49.874
50.466
Tripulantes
13.547
15.029
Passageiros 1.259.566 1.225.660
Tripulantes
683.583 693.753
TOTAL 2.071.530 2.050.565
Passageiros 1.360.502 1.327.348
Tripulantes
711.028 723.217

Em terrmos de ressultados da atividade ddo controlo de fronteira
as, evidenciia‐se o aum
mento do
númerro vistos co
oncedidos em
e postos dde fronteira, em partiicular nos ppostos de fronteira
f
aérea (+18,4%).

Tipos de Viistos
Vistos de Cu
urta Duração

Vistos Especiais
E

Total
PF Aéreo
os
PF Marítim
mos
Total
PF Aéreo
os
PF Marítim
mos
TO
OTAL
PF Aéreo
os
PF Marítim
mos

2012
2

2013

11.8
846
5.9
908
5.9
938
167
1
167
1
0
12.013
6.075
5
5.938
8

12.8888
6.9994
5.8994
111
4
7
12.899
6.998
5.901

ntal e eletrrónico (com
m recurso aao RAPID e PASSE),
No que respeita ao controlo documen
os 5.431.02
21 passageiiros (+7,5%
% face a 2012), repressentando 46,6% do
foram controlado
total (111.662.549)).
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As reccusas de entrada
e
em
m Portugall a estranggeiros que não reunniam as co
ondições
legalm
mente previsstas para a sua
s admissãão no País688 ascendera
am a 813 (‐334,8% face a 2012),
sendo que a maio
or parte do
os casos de recusa de entrada occorreu em ppostos de fronteira
f
aérea (98,9%).
A tend
dência de redução
r
do
o número dde recusas de entrada
a pode ser explicável por um
conjun
nto de fattores conccorrentes eentre si: atuação
a
ju
unto dos países de origem
(nomeeadamente através da colocação de oficiais de ligação de
d imigraçãão), a alteraação das
dinâmicas migrattórias e impactos da política de
e regulação dos fluxoss migratórios e de
oção da miggração legal e combate à imigração
o ilegal.
promo
Os prin
ncipais fund
damentos da
d recusa dee entrada em
e Portugal foram a a usência de motivos
que jusstificassem a entrada (231),
(
a aussência de vissto adequad
do ou visto caducado (152)
(
ea
docum
mento falso ou falsificad
do (182).

Motivo
os de Recusa s de Entradaa
Ausência Docume
ento de Viagem
m ou
Doc. Caduca
ado (Cod. 03)

Do
oc. Falso ou falsificado (Cod. 004)

Uttilização de Docc. Alheio (Cod. 05)

Ausência visto ou
o visto caduca do
(Cod
d. 06)

Visto falso ou fallsificado (Cod. 007)

2012
2
Total

PF Aére
eos
PF Marrítimos
Total
PF Aére
eos
PF Marrítimos
Total
PF Aére
eos
PF Marrítimos
Total
PF Aére
eos
PF Marrítimos
Total
PF Aére
eos
PF Marrítimos

26
26
0
195
194
1
70
70
0
282
277
5
7
7
0

20013
15
15
0
182
182
0
88
88
0
152
151
1
20
20
0

68

Motivoss: Cod. 03 – Ausência Doc. Viagem
m ou Doc. Caducaado; Cod. 04 – Do
oc. Falso ou falsifficado; Cod. 05 – Utiliz. Doc. Alheio; Cod. 06 –
Ausência visto ou visto caaducado; Cod. 07
7 – Visto falso ouu falsificado; Cod
d. 08 – Ausência motivos que jusstifiquem entrada; Cod. 09 –
n espaço Schenngen; Cod. 11 – Estrangeiros
Ausência de meios de subsistência; Cod. 10 – Indicações para efeitos de Não‐Admissão no
desacompanhado
os; Cod. 15 – Cum
mprimento de Meedida Cautelar; Cod.
C
16 – Outros.
menores d
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Motivoss de Recusa s de Entrad
da
Ausência motivos que
A
ju
ustifiquem en
ntrada (Cod.
0
08)
Ausência de meios
A
m
de
su
ubsistência (C
Cod. 09)
In
ndicação para
a efeitos de
N
Não‐Admissão
o no espaço
Schengen (Cod
d. 10)
Estrangeiros menores
m
d
desacompanha
ados (Cod. 111)
Cumprimento de Medida
C
C
Cautelar
(Cod. 15)

O
Outros
(Cod. 16)
1

Total
PF Aéreoss
PF Marítim
mos
Total
PF Aéreoss
PF Marítim
mos
Total
PF Aéreoss
PF Marítim
mos
Total
PF Aéreoss
PF Marítim
mos
Total
PF Aéreoss
PF Marítim
mos
Total
PF Aéreoss
PF Marítim
mos
TOTAL
T
PF Aéreoss
PF Marítimos

2012
463
463
0
30
30
0
128
125
3
27
27
0
1
1
0
17
10
7
1.2
246
1.2
230
16

201 3
2231
2231
0
13
13
0
94
91
3
10
10
0
1
1
0
7
2
5
8133
8044
9

Nos p
postos de fronteira marítimos importa, ainda, evvidenciar ooutras oco
orrências
relacio
onadas com
m a atividad
de de contrrolo de fron
nteira, nom
meadamentee 32 evacuações, a
deteçãão de 12 clandestinos a bordo d e embarcaçções/navioss e 6 ausênncias de bo
ordo não
justificcadas/parad
deiro desconhecido.
Registo
ou‐se a dettenção/arre
esto de 5 n
navios (ameaça à segurança dass pessoas, navio
n
ou
meio m
marinho).
As dettenções em
m postos de
e fronteira ascenderam
m a 205, re
epartidas poor cumprim
mento de
mandaados (115),, medidas cautelares emitidas no âmbito
o do Sistem
ma de Info
ormação
Schenggen (24) e outros
o
motivvos (66).
Seguin
ndo a tendêência dos anos
a
anteri ores, tem sido transferido efetivvo de outraas áreas
para o controlo de
d fronteira, sendo quee no ano em
m apreço to
otalizava 3555 elemento
os neste
domínio (339 em 2012; 312 em
e 2011).
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CON
NTROLO DA PEERMANÊNCIA

No âm
mbito da atividade
a
de
d controlo
o da perm
manência, desenvolvidda pelas Direções
D
Region
nais do SEF,, foram em
mpreendidass 10.424 ações de insp
peção e fisccalização, 8.449
8
de
forma autónoma e 1.975 em
m colaboraçãão com outras forças e serviços dee segurançaa.

Conttrolo da Perm
manência
N.º Ações de
e inspeção e
fiscalizzação
Estabeleccimentos
Hoteleiros

2012
Total

Autónomas
Conjuntas
Total
Autónomas
Conjuntas
Total

Estale
eiros

Autónomas
Conjuntas

Atividade
e Agrícola

Autónomas
Conjuntas

Total

Termin
nais de
Transp
portes
Estabelecim
mentos de
restauração
Estabelecim
mentos de
diversão noturna

Total
Autónomas
Conjuntas
Total
Autónomas
Conjuntas
Total
Autónomas
Conjuntas
Total

Via Pú
ública

Autónomas
Conjuntas

Controloss Móveis

Autónomas
Conjuntas

Total

Diligências solicitadas
pela Área Documental
D

Total
Autónomas
Conjuntas
Total

Outras

Autónomas
Conjuntas

10.307
7.669
2.638
436
417
19
155
114
41
95
61
34
780
631
149
1.460
1.280
180
159
58
101
207
144
63
3.447
2.005
1.442
2.038
1.976
62
1.530
983
547

20133
10.4224
8.4449
1.9775
7993
7555
338
1778
1662
16
2 15
1 14
1001
1.3557
1.2447
1 10
1.0551
8337
2 14
2443
1222
1221
2336
1993
443
2.0667
1.2 10
8557
2.3771
2.3669
2
1.9 13
1.4440
4773
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A atuaação inspetiiva incidiu em
e vários raamos de attividade eco
onómica (esstabelecime
entos de
hotelaria e restaauração, se
etor agrícolla, setor da construçã
ão civil), teendo tamb
bém por
ncia o conh
hecimento de situaçõees de práticca criminal envolvendoo estrangeiros. Por
referên
outro lado, foi prrivilegiada a deteção dde situações de trabalh
ho ilegal, bbem como a análise
cuidad
da a pedidoss de concesssão de títullos de resid
dência com indícios de utilização de
d meios
de pro
ova frauduleentos (relaçções laboraiis, casamentos, permanência em Portugal, provas de
conheccimento dee língua po
ortuguesa). Deste mod
do, procura
a‐se promoover a prevvenção e
combaate à prática de ilícitoss criminais relativos a falsificação
o de docum
mentos, casaamentos
de con
nveniência e auxílio à im
migração ileegal.
Como resultados destas ações inspetivaas, foram id
dentificadoss 169.797 ccidadãos, 1..698 dos
quais n
nacionais dee países terrceiros em ssituação irre
egular.

Controlo da Perrmanência
Identificado
os
TOTALL
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Estabeleccimentos
Hoteleiros
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Estale
eiros
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Atividade
e Agrícola
Em situação
o ilegal
Identificado
os
T
Terminais
de Transportes
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Estabelecim
mentos de
restauração
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Estabelecim
mentos de
diversão noturna
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Via Pú
ública
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Controloss Móveis
Em situação
o ilegal
Identificado
os
D
Diligências
solicitadas pela
Área Documental
Em situação
o ilegal
Identificado
os
Outras
Em situação
o ilegal

20
012

20133

221
1.811 169.7797
2.9
903
1.6998
919
1.0082
6
17
2.013
2
1.8859
26
37
1.627
3.4468
23
72
27
7.892
39.4481
240
1100
4.148
4
3.7704
290
2222
2.121
2
3.1137
263
1157
8.472
8
2.7751
111
1123
163
3.229 103.0051
508
1126
2.691
2
3.9998
790
3360
8.699
8
7.2266
646
4484
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Neste âmbito, im
mporta men
ncionar igu almente ass 7.338 resspostas atraavés do reggime de
cooperração policiial INFOCEST.
Em terrmos de de
etenções po
or permanêência irregu
ular, foram detidas 1112 pessoas (o valor
ascend
de a 739, en
nglobando as
a detençõees determin
nadas no âm
mbito da ressposta a pedidos de
inform
mação de ou
utras forças e serviços dde segurançça – INFOCE
EST).
De refferir ainda que,
q
no âmbito do con
ntrolo do alojamento
a
u
de estranggeiros em unidades
hoteleiras em território nacio
onal, foram
m registadoss no sistema
a de informaação de boletins de
alojam
mento (SIBA) 6.171.257
7 boletins dee alojamen
nto (5.557.691 em 20122).
Quanto
das cautela res, verificaa‐se uma diminuição
d
eem relação
o ao ano
o à deteção de medid
anterio
or (‐ 19%), evidenciando‐se, nestte contexto, as Não Ad
dmissível (‐‐56,4%) e as Outras
(‐30,9%
%). De refeerir, igualm
mente, os PPedidos de
e Paradeiro
o (‐22,4%), as Interdições de
Entrad
da (‐11,5%) e o aumentto das Inter dições de Saída
S
(5,2%).

Me
edidas Cautelaares
Ped
didos Paradei ro
Ma
andados Captuura
Interdição de Enntrada
Interdição de Sa ída
Não Admissível
Outras69
TOTAL

2012
1.078
223
52
58
101
55
1.567

2013
836
211
46
61
44
72
1..270

d atuação onde as m edidas foraam detetada
as, evidenciia‐se a ativiidade de
Quanto
o às áreas de
fiscalizzação das Direções Regionais e o Controlo de Frontteira. De rrealçar, tam
mbém, a
expresssividade daa deteção de
d medidas cautelaress nos cinco CCPA existeentes, indiccador da
relevân
ncia deste tipo
t
de unid
dades de coooperação policial.
p

69

Agrupamento de Medid
das Cautelares: Pedidos
P
de Paraddeiro (Paradeiro Autoridade Policcial; Paradeiro AAutoridade Judicia
al; Paradeiro
para Expu
ulsão; Paradeiro para
p
Notificação; Paradeiro em Prrocesso de Asilo); Mandados de Captura;
C
Interdiçãão de Entrada; In
nterdição de
Saída; Nãão Admissível (em território nacional);
n
Outroos (Deteção Sim
mples; Cumprimento de Pena; Vigilância Discrreta; Adulto
Desapareccido; Declaração de Contumácia; Autorização de SSaída).
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MC
C 2013
PF Aéreea
PF Marrítima
CCPA
DRs
Investiggação
Criminaal
Outross
TOTAL

P
Pedidos
Paradeiro

Interdição
de
d Entrada

Interdição
o
de Saída

Mandado
os
Captura
a

Não
Admissíível
16

41

14
13

21

528
2
175
416

0

0

6

10

143
1.270

281
1
139
308

22

42
2

7
17

1
9

126
1
14
48
4

5

0

0

1

102

0

836

46

9
61

1

21
211

Outra
as

44

72

Total

O efettivo afeto à atividade de controloo de permaanência tottaliza 278 eelementos (336
(
em
2012).

FRAAUDE DOCUMEENTAL

O com
mbate à frau
ude documental tem ssido promo
ovido atravé
és do reforçço da segurrança da
docum
mentação dee identidade (como poor exemplo a introduçã
ão de elemeentos de se
egurança
biométricos), bem
m como da qualificaçãoo dos inspetores do SE
EF neste dom
mínio. Aind
da assim,
no ano
o em apreçço foram de
etetados 8117 docume
entos de ide
entidade, vviagem e re
esidência
fraudu
ulentos (+29
9,5%). Este acréscimo é explicado, em boa parte, pelaa interceção
o de um
elevad
do número de
d documentos frauduulentos utilizados por cidadãos
c
sírrios, especialmente
nos meeses de abrril e dezemb
bro.
Por tip
po de fraudee, destaca‐sse a utilizaçção de docu
umento alhe
eio (226), o que corressponde a
uma rreação ao reforço
r
gen
neralizado da seguran
nça física e lógica doos documen
ntos e à
alteraçção do paraadigma tradicional da ffraude. No entanto,
e
e por
p outro laado, é de salientar o
aumen
nto do número de documentos fuurtados em branco (+485,7%), conntrafeitos (+
+62,1%),
com su
ubstituição de fotograffia (+84,6%)) e falsificaçção de vistos (+35,3%)..
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Tipo de Fraaude
Documentos de identificcação deteta
ados
Uttilização de do
ocumento alhheio
Em
missão fraudulenta
Em
missão indevid
da
Do
ocumentos co
ontrafeitos
Do
ocumentos fantasistas
Alteração de da
ados
Su
ubstituição de
e página (s)
Fu
urtados em brranco
Su
ubstituição de
e fotografia
Vistos falsos ou
u falsificados
Caarimbos falsoss ou falsificadoos

20
012
631
6
186
17
34
103
0
69
80
7
39
51
45

20113
8117
224
4
34
167
0
59
86
41
72
69
61

Quanto
o à tipologgia de doccumentos ccom fraude detetado
os, verificouu‐se um aumento
a
exponencial nos passaporte
es de serviiço/especia
ais (de 4 em
m 2012 parra 124 no ano em
apreço
o). Este incrremento decorre, espeecialmente, pela utiliza
ação de passsaportes de
e serviço
da Turrquia contraafeitos por cidadãos síírios. Por ou
utro lado, verificou‐se
v
um decrésscimo na
utilizaçção de doccumentos frraudulento s tais como
o os bilhete
es de identiidade (‐34,7
7%) e os
títulos de residência (‐16,8%).
Verificou‐se aindaa uma evolu
ução na fraaude associada a documentos eleetrónicos (1
144), em
particu
ular median
nte a utilização de docuumento alh
heio e a sub
bstituição daa página bio
ográfica,
inutilizzando na maaioria dos casos
c
o disppositivo elettrónico.
Importta sublinhaar que 97,3
3% das detteções foraam efetuadas no Postto de Fronteira do
Aeropo
orto de Lisboa (795 ocorrênciaas; +31,6%
%), seguido do Aeropporto de Faro
F
(9),
Aeropo
orto do Porrto (6) e Aerroporto de Ponta Delgaada (2).
Os doccumentos mais
m utilizad
dos para a frraude são de
d origem europeia (3555) e african
na (336),
sendo os países mais
m representativos : França (114
4), Senegal (76), Turquuia (65) e Mali
M (61).
Importta evidenciiar que do
os 65 docuumentos tu
urcos detetados com
m fraude, 62
6 eram
passap
portes de serviço
s
(com
m contrafaação: 56; substituição de páginaas: 6). Evidencia‐se
ainda a deteção de
d 23 docum
mentos da SSíria.
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Continente
e

2012
2

África
Américaa
Ásia
Europa
Oceâniaa

260
57
28
276
10
631
6

TOTAL

Pa
aíses

20013

2012

França
Mali
Portugal
Itália
Grécia
Senegal
Angola
Espanha
Turquia
Guiné‐Bissau
Outras

336
26
100
355
0
8817

TOTALL

69
51
40
37
36
35
34
32
5
25
267
631

2013
114
61
42
44
47
76
55
37
65
41
235
817

A caraacterização do portad
dor de doccumentos fraudulento
f
os constituii um elemento de
grandee relevânciaa para a pre
evenção deeste tipo de
e ilícito. Em termos dee nacionalid
dades do
portad
dor, dos 634
4 indivíduo
os portadorres de docu
umentos fra
audulento, eevidencia‐se a Síria
(95), Senegal (53) e Angola (4
45).

Nacionalidad
N
de Portador

2013

De
esconhecidos
Angola
Gu
uiné Equatoriaal
Alb
bânia
Gu
uiné‐Bissau
Ma
ali
Niggéria
Gana
Ou
utros

227
45
31
22
20
19
14
13
95
TOTA
AL

634

Em terrmos de flu
uxos migrattórios, refiraa‐se, quantto à proveniência (aerooportos de origem)
dos po
ortadores de
d docume
entos frauddulentos, num total de
d 579, Guuiné‐Bissau (179) e
Senegaal (151) con
nstituem ass origens m
mais relevan
ntes. Nota particular ttambém paara Gana
(44), M
Marrocos (43) e o Brasil (43), enquuanto origen
ns relevante
es em matééria de utilizzação de
docum
mentos fraud
dulentos.
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Proveniênci
P
ia Portadorr N.º Pesso
oas
Guiné‐Bissau
G
Senegal
S
Mali
M
Angola
A
Gana
G
Marrocos
M
Outros
O

179
151
76
45
31
28
69
TOTALL

579

Relativvamente ao
os destinos preferenciaais, dos 50 portadoress de docum
mentos fraud
dulentos
interceetados, os destinos
d
principais eram
m o Canadáá (25), Reino
o Unido (155) e Irlanda (5).
(
De referir ainda que
q o SEF procedeu à eelaboração de 476 Rellatórios Perriciais, salie
entando‐
se, nesste âmbito,, os 267 relatórios elabborados no
o contexto do
d processoo‐crime investigado
pela D
Direção Reggional do Norte do SE F relativo ao
a auxílio à imigraçãoo ilegal de cidadãos
c
chineses. Tais relaatórios tiverram na sua origem as seguintes
s
entidades:

Fontes Inte
ernas
DCINV
Postos de
d Fronteiraa
Direçõess e Delegaçõ
ões
Regionais
GAR/GJ//UHSA/Oficial
Ligação SEF
S

Fontes Externas
1106
551

DIAP
Minisstério Público

6
3

3301

PSP/G
GNR

3

Outraas entidade
es judiciais

1

5
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AÇÕES N
NO ÂMBITO DA
D SEGURANÇA
A RODOVIÁRIA
A
Durantte o ano de
d 2013, ass Forças dee Segurançaa (GNR e PSP)
P
planeaaram e executaram
50.3588 operações de fiscalizzação rodo
oviária, algu
umas das quais integraadas noutraas ações
de preevenção gerral ou especcífica, já an teriormente referidas.. Nestas opperações e ações
a
de
fiscalizzação, as Fo
orças de Segurança em
mpenharam
m um efetivo
o total de 2269.180 ele
ementos
policiaais70, destaccando‐se as 16.355 dettenções71.

Operações de Fiscalizaçã
ão Rodoviária
a
GNR

PSP

Totaal

2012

18.1400

29.435

47.5775

2013

19.3755

30.983

50.3558

Efeetivo empenh
hado
GNR

PSP

Totaal

2012

102.5440

180.760

283.3300

2013

106.7668

162.412

269.1180

Tendo por referências os dados disponiibilizados pela GNR e PSP,
P destaccam‐se os se
eguintes
resultaados:

Resultados ddas Operaçõess e Ações em 2013
N.º de condutoress fiscalizados
N.º de autos levan
ntados
Infraçções por exce
esso de velocidade
Infraçções por cond
dução sob inflluência do álccool *
Infraçções por faltaa de habilitaçã
ão legal para condução **
Infraçções por não utilização de cintos de seggurança e siste
emas de
retençãão
Outro
os motivos

GNR

PSP

Total

1.659.381
1

1.614.402

3.273.783

537.534

595.751

1.133.285

179.807

65.132

244.939

30.239

19.119

49.358

5.722

6.273

11.995

24.477

8.523

33.000

1.894

587.228

589.122

* Dos con
ndutores detetad
dos em infração, 21.120
2
apresentaavam uma TAS ≥ 1,20 g/l.
** 839 Ilíccitos contra‐ordeenacionais (habillitação insuficiennte) e 11.156 crim
mes (não habilitados).

70
71

Cada op
peração contou, em
e média, com 5 elementos das FForças de Segurança.
Dados P
PSP.
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A GNR
R planeou e executou 12 operaçõões especiaais no âmbitto do trânssito e da se
egurança
rodoviária, sendo de destacaar os seguin tes resultad
dos:

Autuações

Crimes

Opeeração

E
Efetivos

Viiaturas
fiscalizadas

Carrnaval
Pá
áscoa
M
Moto
Merrcúrio
Hermes
Baco
Anjo da
a Guarda
Todos o
os Santos
Natal/A
Ano Novo
Boas Vindas
Merca
adorias
Periigosas
Pessados

7.219
4.926
8.662
2446
19.415
13.054
5.918
4.424
10.592
220

30.422
3
19.945
1
25.741
2
7.241
81.654
8
68.739
6
29.839
2
21.140
2
49.402
4
3.631

66.641
44.743
2069
55.603
222.511
7870
55.843
55.397
110.126
53

2.161
2
1.990
1
737
7.140
7
9.396
9
607
1334
1
2.015
2
4.278
4
1

77
74
29
97
14
40
30
3
1.4
476
35
512
10
02
30
02
89
92
2

307
113
57
8
511
1110
24
124
329
0

Condução s/
s
Habilita.
Legal
84
35
52
6
212
81
34
43
69
1

2.632

8.282
8

22.480

841

25
2

10

1

45

2.150

8.426
8

11.526

186

24
2

6

22

0

Inffrações

Exxcesso
Velo
ocidade

Exce
esso
Álccool

Álcool

Outros
Motivos
3
18
9
5
68
70
12
19
29
0

Em co
omplemento
o, esta Forrça de Seggurança parrticipou em
m 5 operaçções no âm
mbito da
“TISPO
OL – Euro Co
ontrôle Rou
ute (ECR)”, que tiveram
m lugar, sim
multaneameente, em 27
7 dos 28
países da UE. Foraam obtidos os seguintees resultado
os:

Autuações
Viaturas
fiscalizadas

Inffrações

Crimes

"Truck and Bus"

8.381

25.025
2

44.918

511

83

21

Condução s//
Habilita.
Legal
19

"Sea
atbelt"

12.084

51
11.106

99.239

2.516
2

20
01

71

61

40

"Sp
peed"

3.629

10.119
1

77.572

10
0.421

82

6

8

5

"Techniccal Check"
"Alchool and
Drrugs"

2.798

10.975
1

22.869

798

44

16

13

9

11.028

48.515
4

66.168

1.816
1

1.0
006

317

55

29

Opeeração

E
Efetivos

Exxcesso
Velo
ocidade

Exce
esso
Álcool

Álcool

Outros
Motivos
6

Por sua vez, a PSSP planeou e executouu 8 operaçõ
ões especiais no âmbitto do trânssito e da
seguraança rodoviáária, tendo sido alcanççados os segguintes resu
ultados opeeracionais:
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Autuações
A
maais relevantess
Operação
Polícia SSempre Presentte ‐ Carnaval
em segurançça
Polícia SSempre Presen
nte ‐ Páscoa
em segurançça
Polícia Sempre Presen
nte ‐ Verão
Seguro
Polícia Sempre Presen
nte ‐ Festas
Seguras
Escola
a Segura II ‐ Iníccio do ano
eescolar 2013/2
2014
"Teias do Cobre"
""Pela Vida, Travve" *
"Baviera"

Efetivos

In frações

Usso de
Tele
emóvel

Falta
de
Seguro
o

Falta de
Inspeção
Periódica

Não
utilização de
cinto de
segurança

Não utilização de
dispositivo de
retenção dee
crianças

8.984

7.676

540
5

143

405

164

19

7.676

4.493

182
1

73

206

91

21

58.601

551.529

3..416

791

2.746

1.187

2.443

10.492

7.773

289
2

96

368

85

21

2.932

3.582

269
2

32

124

70

24

931
5228
868

257
5528
149

7
‐
‐

11
‐
10

41
‐
30

22
‐
6

‐
‐
‐

* Esta op
peração foi especialmente direciionada para a fiiscalização da ve
elocidade, nomeadamente em zo
zonas de travessia de peões, parra o
desrespeiito da sinalização
o luminosa, inclu
uindo a passageem com sinalizaçção amarela fora
a do âmbito em que é admissíve
el e desrespeito pela
p
travessia de peões, nas principais
p
vias de
d acesso, nos pprincipais eixos viários e junto dos estabelecim
mentos de ensino
o, de acordo com
m a
avaliação
o efetuada localm
mente, tendo pre
esente o índice dde sinistralidade. Ainda se reforço
ou a fiscalizaçãoo do estacioname
ento de viaturas nas
passadeirras e todo o estaccionamento que faça perigar um a correta visualizzação, por parte do peão, nos loccais de atravessa
amento pedonal.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 197

EXERCÍCCIOS E SIMULAACROS

Durantte 2013, e à semelh
hança de aanos anteriores, as FSS
F e dem
mais entidad
des que
constittuem o SIO
OPS organizaram ou inntervieram em centenas de exerccícios e sim
mulacros,
algunss com o en
nvolvimento
o de outrass entidadess públicas e privadas, a nível naacional e
internaacional, com
m o objetivvo de prepaaração de recursos
r
e melhorar a resposta aos
a mais
diverso
os níveis dee intervençãão. No dom
mínio da proteção e soccorro foi da da continuiidade ao
trabalh
ho que tem vindo a serr realizado.
Destaccam‐se, porr Entidades, os seguintees:



A

GNR

realizou

24

exercíícios

com
m

outras entidades,,

designad
damente

estabelecimentos de ensino e Aggentes da Proteção
P
Civvil, empenh ando 336 militares.
m
m‐se ainda 16
1 interven ções em bu
uscas subaquáticas em águas interriores.
Realizaram


A PSP colaaborou, em conjunto coom diversas entidadess, na realiza ção de mais de 250
exercícios//simulacross em diverrsas áreas de atuação
o, empenhaando mais de 100
elementoss nos domín
nios do secuurity e do saafety, dos quais destaccamos os seguintes:


Exeercício de Em
mergência noo Aeroporto Internaciona
al de Lisboa;



Exeercício de Em
mergência à EEscala Total no Aeroporto da Madeirra;



Sim
mulacro Glob
bal no TagusPPark, Oeiras;;



Exeercício de Posto Comand o Operacion
nal “Hidra de Leixões”;



Exeercício de Po
osto Comanddo Operacion
nal Plano de
e Emergênciaa Integrado da Ponte
25 de Abril.



A PJ partticipou em dez exerccícios/simulacros nos quais envoolveu vinte
e e dois
funcionários. Estes exercícios deecorreram no quadro das operaçções conjun
ntas que
envolveram os outro
os serviços e forças de
e segurança
a e proteçãão civil. A título
t
de
exemplo destaca‐se
d
a participaçção da Direttoria Centro
o, no exercíccio de simu
ulacro no
Porto da Figueira
F
da Foz, em 122 de dezem
mbro de 201
13. Tratou‐sse da simulação de
um incênd
dio e explossão dolososs no interio
or de um na
avio cargue iro, de nom
me “Wec
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Brueghel”, atracado no Porto da Figueirra da Foz. O exercíccio / simulacro foi
G
de
efetuado em articulaação com a PSP, GNR,, SEF, Políciia Marítimaa, Direção Geral
Alfandegas, Bombeiro
os e Proteçãão Civil.
Destacam‐se, ainda:


Exeercício de sim
mulacro no PPorto de Aveiro;



Exeercício Lusita
ano 2013;



Tom
mada de refé
ém a bordo ddo Navio AID
DA Stella;



Sim
mulacro de attentado terr orista com reféns, Aerop
porto da Maddeira;



Açãão de fiscalizzação de ativvidade ilícitaa de seguran
nça privada eem estabelecimentos
de diversão notturna;





mergência Rad
diológica – SSantiago do Cacém;
C
Em



Con
nvex 2013 – Pinhal Novoo;



Sim
mulacro, Portto de Setúbaal, no âmbito
o do CCPP.

O SEF, no
n âmbito do Sistem
ma de Seggurança Interna, partticipou em
m vários
exercícios//simulacross, empenh ando cercaa de 40 elementos,, num crittério de
expressivid
dade region
nal, dos quaais se destaccam:


Trêês exercícios de emergênncia à escala global realizzados nos aeeroportos da Madeira
e do Porto Santto e no Portoo do Funchall;



mulacro de sismo,
s
nas instalações da Delegaçã
ão Regional de Castelo
o Branco,
Sim
coo
ordenado pe
ela ANPC;



Exeercício “Serra
a Segura 20 13”, organizzado pela Proteção Civil Regional do
o Algarve
em
m Silves;



Seggurança porttuária “SETA
A2013”, coordenado pela
a APSS – Set úbal – em novembro
de 2013;



mana da Proteção Civil (25 fevereiro a 3 de março; expoosição/ativid
dades no
Sem
Casscais Shoppin
ng) ‐ Câmaraa Municipal de
d Cascais/SN
NPC;

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 199



Exp
posição/dem
monstração ddas entidades que integrram a estrut ura da Prote
eção Civil
– Dia
D Nacional da Proteçãoo Civil Oeirass/Praia da To
orre (29 de nnovembro) – Câmara
mu
unicipal de Oeiras/SNPC;



Guardex 2013 – exercício de cooperação no âmb
bito das ope rações de segurança
(safety e security) no domíínio marítim
mo – combate à poluiçãoo/clandestino
os – Baía
de Cascais (2
24 e 25 dde setembrro) – Coma
ando da PPolícia Maríítima de
Casscais/Marinh
ha Portuguessa;



Plano de Exercíício de Proteeção Marina – Simulacro de Ameaça de Bomba na Marina
d novembroo) – Adminisstração do Po
orto de Cascaais/Policia Marítima
M
de Cascais (28 de



mulacro de queda
q
de avvião no aeró
ódromo de Tires/PF098
T
(29 de nove
embro) –
Sim
Exeercício/Simulacro à Escalla Total prom
movido pela Administraçção do Aeród
dromo de
Tirees.



A AMN organizou
o
e interveioo em diferentes exerrcícios/simuulacros, algguns em
parceria com outras entidades públicas e privadas, co
om o objettivo de promover o
necessário
o adestram
mento parra situações operacionais e, simultaneamente,
incrementtar valências nos mais ddiversos nívveis de intervenção.
A nível internacional, destacam‐sse:


Exeercícios “STE
EADFAST IND
DICATOR” e “STEADFAST
T ILLUSION”,, que decorrreram na
Rom
ménia e Letónia resppetivamente, com o propósito dde adestram
mento e
maanutenção da
a capacidadee HUMINT e de contra‐informação.



Exp
pert meeting
g e exercíci o “GUARDEX 2013”, no
o âmbito daa organizaçã
ão Norte
Atlantic Coast Guard Foru m (NACGF), que reúne representanntes de 20 países
p
do
e fomentar a cooperaçção relativamente a
Atlântico Nortte, com o objetivo de
queestões como
o o narcotrráfico, a seggurança marrítima, a prooteção amb
biental, a
fisccalização da pesca, a imiggração ilegal e a busca e o salvamentto marítimo.



No âmbito da
d vigilânciia marítimaa, participo
ou na exppansão do projeto
“BLLUEMASSME
ED” de inteegração da vigilância marítima
m
da UE – no conceito
“Co
ommon Information Shaaring Environ
nment” ‐ no
o contexto dda comunida
ade “Law
Enfforcement” e “Maritime Authority”, denominado
o agora de ““COOP PROJE
ECT‐2013
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maaritime survveillence”. O objetivo geral do projeto
p
passsa pela coo
operação
opeeracional e partilha
p
de innformação entre autoridades públicaas (incluindo agências
da UE), utilizando sistemaas de vigilância marítim
ma e que ffuncionam de
d forma
inteegrada, atravvés de uma rrede de parttilha de dado
os.


Dois exercícios, um no Alggarve e outro
o na Madeirra, no âmbitto das campanhas de
monstração do projeto PERSEUS, sistema integrador de differentes sisttemas de
dem
vigilância dos Estados Meembros da UE, centrado na preveenção e com
mbate da
crim
minalidade, na luta contrra o crime orrganizado e contra
c
os trááficos.



No âmbito do combate à poluição por
p hidrocarbonetos do mar, de de
estacar a
parrticipação da
a Direcção‐G eral da Auto
oridade Marítima (DGAM
M), através da
a Direção
do Combate á Poluição
P
do Mar (DCPM)), no exercício “OIL ON W
WATER” que decorreu
enário de
na Noruega, onde foram ttestadas as capacidadess de assistênncia num ce
derrrame real de 200m3 de emulsão de óleo no marr a cerca de 10 NM da co
osta. Este
cen
nário integro
ou diversos meios navaais e aéreos e um sisteema de conttrolo por
satélite.

A nível nacional, partticipou em diversos exxercícios e simulacros,
s
quer no âm
mbito da
proteção civil,
c
quer no
n âmbito do salvame
ento marítim
mo e do soocorro a nááufragos,
quer na àrrea da segurança portuuária (securiity), no âmb
bito do “Inte
ternational Ship
S and
Port Facilitty Security Code”
C
(Cód igo ISPS), no
omeadamente:


Exercícios que
e incidiram em simulaçções de incidentes resuultantes de ataques
terroristas em instalação portuária. Neste conte
exto, particiiparam, tam
mbém, as
auttoridades po
ortuárias, outtras forças e serviços de segurança, bem como empresas
e
de segurança privada e oos funcionárrios dos term
minais. Estees exercícioss visaram
agilizar os pro
ocedimentoss dos difere
entes intervenientes, peerante situa
ações de
perrigo imediato
o;



Cin
nco exercício
os, com esppecial destaaque para o Exercício “GUARDEX 2013” –
exeercício do 3ºº grau de prrontidão do Plano Mar Limpo (PMLL) ‐ realizado
o na área
to Marítimo
geo
ográfica do Departament
D
o do Centro, em Cascais, envolvendo
o diversas
uniidades navaiis e meios a éreos, nacio
onais e estrangeiros. Estees exercícioss visaram
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darr continuidad
de à afirmaçção dos pad
drões de prontidão dos m
meios da Au
utoridade
Maarítima Nacio
onal em operrações de co
ombate à poluição do meeio marinho.



Quanto à ANPC e no
o quadro ddo mecanismo europe
eu de Proteeção Civil, Portugal
u em vários exercícios, com especiial destaque
e:
participou


Exeercício “TWISST”, o qual tteve lugar, entre
e
24 a 28 de Outubrro, em Salerno‐ Itália
envvolvendo uma Força Operacionaal Conjunta (FOCON) composta por 20
opeeracionais, pertencentes
p
s à ANPC, Fo
orça Especial de Bombeirros (FEB) e Corpos
C
de
Bom
mbeiros

(C
CB).

O

reeferido

exe
ercício,

org
ganizado

coonjuntamente

pelo

Departamento de Proteçãoo Civil de Itáália e pela Comissão Eurropeia (CION
N) contou
m participaçção, para aléém da equip
pa portuguessa, de equippas internacionais de
com
pro
oteção e soco
orro proveniientes de Itáália, Croácia, Espanha, Fraança, Grécia
a e Malta.
Tevve como basse um cenári o de ocorrên
ncia de um tsunami
t
que afeta a região sul de
Itállia, provocad
do por um deslizamentto na encosta do vulcãão “Palinuro”” que se
enccontra subm
merso. A forçça portuguesa levou a cabo
c
missõees de salvam
mento em
graande ângulo,, salvamentoo aquático (mergulho) e reconhecim
mento e avaliação da
situ
uação. A projjeção desta eequipa ocorreu por via aérea atravéss de linha comercial.


Exeercício “EU‐C
CURIEX”, reaalizado em Almaraz,
A
pro
ovíncia de CCáceres em Espanha.
Estte exercício teve
t
como bbase um acid
dente nuclea
ar na centrall nuclear de Almaraz,
localizada a 110 km daa fronteira portuguesa
a. Consideraando as potenciais
p
imp
plicações da ocorrência de um acidente desta natureza,
n
re lativamente próximo
da fronteira po
ortuguesa, PPortugal participou neste exercício com uma equipa de
perritos nesta área de inntervenção e que integram a Co missão Naccional de
(CNER), co
Em
mergências Radiológicas
R
oordenada pela ANPC pertencenttes a 09
enttidades e 05
5 ministérios . A intervenção desta eq
quipa teve luugar na com
mponente
LIV
VEX do exerccício, atravé s de ações de monitoriização de árreas contam
minadas e
aco
ompanhamento dos proocedimentos e medidas de mitigaçãoo das conse
equências
ao nível da po
opulação e ddo ambiente
e, incluindo os eventuaiss efeitos ao nível da
c
alimeentar. Para além da re
epresentaçãoo portuguessa e das
agrricultura e cadeia
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equ
uipas de intervenção esspanholas, participaram
p
ainda, equi pas provenientes de
Itállia, Bélgica e França.


Inteegrado no exercício internacion
nal CONVEX
X‐3 organizzado pela Agência
Inteernacional da
d Energia Attómica, paraa teste dos Estados‐mem
E
mbros e Orga
anizações
Inteernacionais em caso dde acidente
es radiológiccos ou nuccleares gravves, com
imp
plicações tra
ansnacionais e transfrontteiriças, deco
orreu no diaa 21 de Nove
embro de
201
13, no conccelho de Sa ntiago do Cacém,
C
um exercício LIIVEX com base num
cen
nário de em
mergências eenvolvendo agentes Nu
ucleares, deesignado “CONVEX3‐
NRBQ2013”. Esste exercícioo teve como
o objetivos centrais
c
o trreino da ressposta de
Porrtugal a um acidente raadiológico co
om origem num país viizinho testando uma
fração do siste
ema naciona l de coordenação e gestão de eme rgências rad
diológicas
parra além doss procedime ntos previsttos na Diretiva Operacioonal Nacional Nº3 –
Disspositivo Integrado de Operações Nuclear, Radiológicas, Biológico e Químico
(NR
RBQ). Este exxercício, cooordenado pela ANPC, envvolveu a partticipação doss 3 ramos
dass Forças Arm
madas, da Guuarda Nacion
nal Republicana (GNR), ddo Instituto Nacional
de Emergência
a Médica (IN
NEM), da Agência Portug
guesa do Am
mbiente (AP
PA) e dos
Corrpos de Bom
mbeiros Voluuntários de Santiago
S
do Cacém, Grânndola, Santo
o André e
Sines, num tota
al de 133 opeeracionais e 39 veículos.

Há ainda a destacar, a nível inteerno, dois exxercícios/simulacros n o âmbito do SIOPS,
organizado
os pela Caixxa Geral de Depósitos (CGD), com
m a participaação de Age
entes de
Proteção Civil
C e entidades públiccas e privadas, a saber::


Em
m 28 de junho de 2013, uum simulacrro de Proteçã
ão Civil orgaanizado pela CGD, no
ediifício da Av.. 5 de Outuubro, com cenário
c
de acidente
a
teccnológico de
e origem
anttropogénica, que envolvveu a evacuaação de todo
os os colaborradores e uttentes do
ediifício e a pa
articipação ooperacional do Serviço Municipal dde Proteção Civil, do
Reggimento de Sapadores
S
B ombeiros de
e Lisboa, do Instituto Naccional de Em
mergência
Méédica (INEM), da PSP e da PJ. Esste simulacrro teve porr objetivo testar
t
os
pro
ocedimentoss de segurannça do edifíccio e a articculação do G
Gabinete de Crise da
CGD, com todo
os os Agentees de Proteçção envolvid
dos nos term
mos do SIOPS. Foram
evaacuadas cercca de 1000 peessoas.
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Em
m 22 de Novembro de 2 013, também
m organizad
do pela CGD,, em parceria com o
Reggimento de Sapadores B
Bombeiros de Lisboa, um
m simulacro de Proteção
o Civil, no
ediifício da Av. João XXI, a partir de um
m cenário de
e sismo, que envolveu, para
p
além
da evacuação de
d todos os uutentes do edifício, o Serviço Municiipal de Prote
eção Civil,
o Regimento
R
de
d Sapadore s Bombeiross de Lisboa nas valênciaas de salvam
mento de
pesssoas, extin
nção de inccêndios, controlo de matérias peerigosas e busca e
salvvamento em
m estruturass colapsadass, o INEM na
n estabilizaçção e transporte de
vitiimas, a PSP na
n manutençção da ordem
m pública, se
egurança ao eedifício e controlo de
pop
pulações, a PJ
P na inspeçãão judiciária em local de cena de crim
me e o Deparrtamento
de Investigação
o e Ação Peenal de Lisboa (DIAP). Este
E
simulac ro teve por objetivo
tesstar os proce
edimentos innternos de segurança
s
do edifício beem como arrticular o
disposto no SIO
OPS entre oss Agentes de
e Proteção Civil
C presentees. Foram evvacuadas
cerrca de 3000 pessoas.
p
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Investtigação Crriminal
Os principais dad
dos estatísticos forneccidos neste capítulo diizem respeiito à PJ, GN
NR, PSP,
SEF, p
procurando demonstrar a sua aatividade operacional
o
no âmbitto da inve
estigação
criminal.
Sublinh
ha‐se que, não
n obstantte a inform ação do pre
esente capítulo, torna‐‐se imprescindível a
consulta de outtros dados e elemenntos dispon
níveis no presente RRASI, para melhor
comprreensão e avvaliação dass atividadess desenvolvvidas neste âmbito.
â
Importta, ainda, destacar que
e alguma daa informaçãão aqui representada ddiz respeito
o apenas
à PJ, attentas as su
uas competências nest e contexto..
Em 20013, destaccaram‐se os
o seguinte s dados e resultadoss no âmbitto da inve
estigação
criminal:

INQ
QUÉRITOS

Inquérittos

Total

Inicciados

276.84
46

Pen
ndentes

69.228
8

Con
ncluídos

276.45
56

Quanto
o aos dados da PGR, a tabela segguinte demo
onstra o número de in quéritos relativos à
atividaade do MP:
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2013
Iniciado
os

514.906

Concluid
dos

528.219

Acusad
dos

72.358

Arquivad
dos

425.050

DETTENÇÕES

No âm
mbito da investigação
i
o criminal,, os quatrro OPC, re
egistaram, no global, 38.355
detençções, o que represento
ou uma dim
minuição de 2,9% face ao
a ano anteerior.

MEEDIDAS DE COAAÇÃO

Em 2013 foi aplicaada a medida de coaçãão de prisão
o preventiva
a a 1.371 inndividuos72. Quanto
à med
dida de ap
presentações periódicaas em esta
abelecimentto policial, registaram
m‐se 468
situaçõ
ões73. Por último, houve a regisstar 108 casos de ob
brigação dee permanência em
habita
ação74

CON
NSTITUIÇÃO DEE ARGUIDOS

Neste capitulo ho
ouve a registtar 53.763 iindivíduos constituídos
c
s arguidos.775

BUSSCAS

Em 2013, foram realizadas
r
13.826
1
busccas, correspondendo a um aumennto de 13,2%
% face a
2012.

72

Dados P
PSP, PJ e SEF.
Dados P
PJ e SEF.
74
Dados P
PJ e SEF.
75
Dados P
PSP, PJ e SEF.
73
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Tipo de Buscca
Dom
miciliárias
Outrras

To
otal

Ano
o 2012
8.531
8
3.682

Buscas
Ano 2013
3
9.162
4.664

Variaação %
7,44%
26,,7%

12
2.213

13.826
6

+ 133,2%

APRREENSÕES

Neste contexto, destacaram‐
d
‐se as apreeensões desccriminadas na seguintee tabela:

APREENSÕES
Armass

An
no 2012

Ano
o 2013

Diif

3.3899

5.501
1

2.112

64.5677

119.249
9

54.682

2.6255

12.438
8

9.813

Embarrcações77

122

5

‐7

Explossivos (Kgs)78

ndd

1.155
5

193.8611

19.443.001
1

Tabacco
(Avulso/Grs.)80

ndd

126.621
1

Imóveis (Arrest.)81

ndd

27
7

Contass Bancárias822

788

53
3

‐25

Dinheiiro/ Euros

8.623.757,00
8
0

4.715.306,52
4
2

‐33.908.450

" / Dólares83

24
4.185.837,000

1.462.535,06
1
6

‐22.7223.301,94

Muniçções76
Viaturas/Motoc.

Tabaco
o (Cigarros)79

199.249.140

76

Dados G
GNR, PSP e PJ.
Dados P
PJ.
78
Dados G
GNR e PSP.
79
Dados G
GNR e PJ.
80
Dados G
GNR.
81
Dados P
PJ.
82
Dados P
PJ.
83
Dados P
PJ e SEF
77
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INTTERCEÇÕES TELEFÓNICAS

Registaaram‐se 13
3.075 intercceções teleffónicas, o que
q corresp
pondeu a uum ligeiro aumento
a
de 0,2%
%, comparaativamente com o ano anterior (13.046).

EXAAMES E PERÍCIAAS REALIZADASS PELO LABORAATÓRIO DE POLÍCIA CIENTÍFICCA (PJ)

Em 20013 registou
u‐se um to
otal de 34.4425 pedido
os, dos dive
ersos OPC, Tribunais e outras
entidades. Face a 2012 obse
ervou‐se um
m aumento de pedidoss de 13,9%.. Relativame
ente aos
mento na ordem dos 111%.
examees e periciass realizadoss, assinalou‐‐se um aum

EXAAMES E PERÍCIAAS REALIZADASS PELA UNIDADDE DE TELECOM
MUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
A DA PJ

Nesta matéria ob
bservou‐se uma diminnuição de 1,5%
1
no núm
mero de peedidos form
mulados,
enquanto no capíítulo dos exames e perricias realizaados registo
ou‐se um auumento de 8,8%.
8

OPC’s, Tribunais e Out. Entidaa.

Pedidos

Realizaddos

1.306

1.3233

UNIDADE DE PERÍÍCIA FINANCEIRRA E CONTABILLÍSTICA DA POLÍCIA
O
JUDICIÁR
RIA

Neste capítulo reggistou‐se um
m aumento
o de 1,9% no
os pedidos formuladoos, enquanto
o no dos
realizaados se obseerva um aumento de 220,5%, quan
ndo comparrado com o ano de 201
12.

OPC´s, Tribunais e Outt. Entid.

Pedidos

Realizados

261

312

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 208

Segurançça e Ordem Pública
a
AÇÕ
ÕES DESENVOLLVIDAS NO ÂMBITO DE VISITA
AS E SEGURANÇ
ÇA DE ALTAS ENTIDADES

No con
ntexto das visitas
v
de Altas
A
Entida des (AE) esstrangeiras84 ao nosso País durantte o ano
2013, as Forças de Seguran
nça85 efetuaaram um total
t
de 2.0
045 operaçções especííficas de
proteçção e seguraança.
Foram empenhad
dos 58.398 efetivos pooliciais, envo
olvendo áre
eas como a segurança de área,
seguraança das insstalações, se
egurança noos deslocam
mentos e segurança peessoal86.
Consid
derando ap
penas a ve
ertente de segurança pessoal, a PSP, atraavés do Co
orpo de
Seguraança Pessoaal (CSP) da Unidade Esspecial de Polícia (UEP
P), desenvoolveu 843 ações
a
de
seguraança e protteção policial em bennefício das várias
v
AE e outros ciddadãos, naccionais e
estrangeiros, quee estão sujjeitos a estta medida especial de segurançça. Assim, garantiu
seguraança pessoaal a 336 AE e outros ci dadãos estrangeiros que visitaram
m Portugal.. No que
respeitta a cidadão
os nacionaiis foi garanttida a mediida de segurança pessooal a 507 cidadãos,
entre A
AE (366), Magistrados
M
(36) e testeemunhas (105).
Cumprre também mencionarr, neste conntexto, que
e o SEF procedeu à creedenciação
o de 137
pessoaas no quadrro de visitass de AE e ouutros cidadããos a Portug
gal.

AÇÕ
ÕES DESENVOLLVIDAS NO ÂMBITO DA REALIIZAÇÃO DE EVE
ENTOS DESPOR
RTIVOS

Foram realizadoss 57.897 policiament
p
tos especiaais no âmb
bito da seggurança a eventos
n via públi ca87. A mod
dalidade
desporrtivos, praticados querr em recinttos desportivos quer na
desporrtiva futebo
ol representtou mais dee 50% do tottal de policiiamentos.
O total de elemen
ntos das Fo
orças de Seggurança, en
nvolvidos no
os dispositivvos de segu
urança a
estes eeventos, asccendeu a 18
88.261.
De aco
ordo com oss dados apu
urados peloo Ponto Naccional de Informações de Futebol (PNIF)88
da PSP
P, a maior incidência de
d tipologiaas nos incidentes registados89 connsiste na po
osse/uso
84

Designaadamente, Presid
dentes da República, Presidentes dda Assembleia daa República, Prim
meiros‐Ministros, Ministros e outras Entidades
estrangeirras com ameaça relevante.
85
Dados p
provenienetes daa Guarda Naciona
al Republicana, Poolícia de Segurança Pública e Políccia Marítima.
86
A medida especial de seegurança pessoal é atribuída a Alltas Entidades (A
AE) e outros cidad
dãos, nacionais oou estrangeiros, que estejam
esta medida espeecial é da exclusivva responsabilida
ade da PSP.
sujeitos a ameaça relevantte. A execução de
87
Dados rresultantes dos co
ontributos da Guarda Nacional Reepublicana, Políciia de Segurança Pública
P
e Polícia M
Marítima.
88
A Decisãão do Conselho da
d União Europeiia de 25/04/20022 (2002/348/JAI, alterada pela Decisão n.º 2007/4412/JAI) determin
nou a criação
de um po
onto de contato permanente
p
em cada
c
Estado‐mem
mbro (EM) para troca de informaçções policiais sobbre futebol. Atravvés do Ofício
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de arttefactos pirrotécnicos, no arremeesso de objjetos, em ofensas
o
à i ntegridade física e
injúrias a agentee de autoridade e noo vandalism
mo. Neste contexto,
c
nnos 904 inccidentes
orados foram detidos 76
7 cidadãoss e identificcados 331.
monito
Incidente
es monitorados pelo Pontoo Nacional de
e Informaçõess de Futebol (PPNIF)
Incidentes

Detençõess

Identificações

710
55
139

28
1
47

238
22
71

904

76

331

Liga ZON
N/Sagres
Taça daa Liga
Compettições da UEFA
A (Liga dos Ca
ampeões e Ligga Europa)
TOTAL

AÇÕ
ÕES DESENVOLLVIDAS NO ÂM
MBITO DA REALLIZAÇÃO DE EVENTOS OBJETO
O DE MEDIDAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO
E SEEGURANÇA, DEESIGNADAMENTE, EVENTOS O
OFICIAIS, CULTURAIS E RELIGIIOSOS

As Forrças de Seggurança90 executaram 23.367 op
perações de
e segurançaa, nas quaiis foram
empen
nhados um efetivo totaal de 55.6233 elementoss policiais.
De enttre a panóplia de eve
entos objetoo de medid
das de med
didas especciais de pro
oteção e
seguraança, que contaram co
om a preseença de várrias Altas En
ntidades dee relevo naacional e
internaacional, desstaca‐se a/o
o:


Reunião internacion
i
al do Gruupo BOSCH
H “Robert Bosch Inteernational Advisory
A
Committeee”;



3ª Edição das Conferências do Estoril, sub
bordinada à temática “Desafios Globais,
Respostas Locais”;



ho;
Cerimóniaa comemoraativa do dia 10 de junh



3º e 4º Seminários do
d Alto Coomissariado das Naçõe
es Unidas ppara os Reffugiados
p
o Saaraa Ocidental991.
(ACNUR) para



Celebração do 20 Aniversário daa empresa Douroazul
D
Sociedade M
Marítimo Turística.

n.º 368/G
GAE/02, que mereeceu despacho do
o Ministro da Adm
ministração Interrna, foi a PSP incu
umbida desta tarrefa, tendo sido criado,
c
desde
essa data,, o Ponto Nacionaal de Informações de Futebol (PN IF) no Departame
ento de Informaçções Policiais da D
Direção Nacional da PSP.
Simultaneeamente, a Lei n.º 52/2013, de 25
2 de julho, esta beleceu no seu artigo
a
3º, alínea p), que o PNIF cconstitui a entida
ade nacional
designadaa como ponto dee contato permanente para o inttercâmbio internacional de inform
mações relativas aos fenómenos de violência
associada ao futebol, para efeitos das Decissões supracitada s.
89
Os dado
os apurados resp
peitam apenas ass competições prrofissionais de fu
utebol, de âmbito
o nacional (Liga ZZON/Sagres, Taça
a da Liga) ou
internacio
onal (competiçõees da UEFA: Liga
a dos Campeõess e Liga Europa),, que tiveram lu
ugar em territóriio nacional na última
ú
época
desportivaa.
90
Dados ccoligidos dos conttributos da GNR, PSP e AMN.
91
Visa fom
mentar o debatee entre as comun
nidades saaraui rresidentes em Marrocos e as que
e se encontram nnos campos de re
efugiados de
Tindouf, n
na Argélia, favoreecendo uma apro
oximação entre aambas com base no debate de temas não políticoos que propiciam a criação de
confiança mútua entre os participantes.
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AÇÕ
ÕES NO ÂMBITTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO
O DE REUNIÃO E MANIFESTAÇÃO

A GNR
R e a PSP effetuaram 2.859 operaações policiais de maio
or relevo, vvisando asse
egurar o
regular exercício de direito
o de reuniãão e maniffestação: segurança ddos interve
enientes,
p
ggeral e man
nutenção da
d ordem ppública. Os efetivos
regularização do trânsito, prevenção
policiais, empenhados exclussivamente ppara o efeito, ascenderram a 31.2557.

AÇÕ
ÕES DE REPOSIÇÃO DA ORDEM EM ZONAS U RBANAS SEN
NSÍVEIS

As Forrças de Segurança92 empenhara
e
am 1.669 elementos
e
policiais naas 523 açõ
ões para
reposição da ord
dem pública que deseenvolveram
m em espaçços consideerados como Zonas
Urbanaas Sensíveiss (ZUS).
Se con
nsiderarmoss, ainda, ass ações de manutenção da orde
em em ZUSS, a PSP em
mpregou
58.7799 elementoss policiais nas 12.513 aações concretizadas93:

Ações de
d Manuetençção da Ordem
m em ZUS (por Distrito)
AÇORES
AVEIRO
BEJA
BRAGA
CASTELO BRANCO
COIMBRA
A
LISBOA
MADEIRA
A
PORTALEG
GRE
PORTO
SANTARÉM
SETÚBAL
VISEU

1.517
56
365
1.119
10
254
5.352
90
1
1.106
83
2.547
13

TOTAL

92
93

12.513

Fontes: GNR e PSP.
Implicarram 29.397 horass de empenhame
ento.
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INCCIDENTES TÁTICCO‐POLICIAIS

A GNR
R e a PSP reggistaram e qualificaram
q
m como incidentes tátiico‐policiaiss 7 ocorrênccias, das
quais 4 na área de responsabilidade daa GNR94 e 3 na zona de
e intervençãão da PSP95.
Todas as situaçõees sinalizadaas, que se pprenderam com
c
indivíduos barricaados e tentaativas de
suicídio, obrigarram ao empenhameento de recursos
r
excecionais e à ado
oção de
proced
dimentos específicos, nos termoos do Plano
o de Coordenação, Coontrolo e Comando
Operaccional das Forças
F
e doss Serviços dde Segurançça (PCCCOFSSS).
Dos in
ncidentes táático‐policiaais assinala dos pela GNR
G
resultaram 3 morrtos (um do
os quais
militarr da GNR) e 7 feridos.

94
95

Áreas dos Comandos Territoriais do Porto, de Leiria, de Seetúbal e de Beja.
Áreas do Comando Metrropolitano de Lisboa e do Comanddo Distrital de Leiria.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 212

Ativvidade dee Polícia Administra
A
ativa

Em 20013, fruto das compe
etências qu e legalmen
nte lhe estão atribuíddas no cap
pítulo da
fiscalizzação admin
nistrativa, as
a Forças dee Segurançça96 realizaram milharees de açõess97 desta
natureeza98, em áreas tão diistintas com
mo a segurrança privad
da, o ambiiente e a atividade
a
venató
ória, as arm
mas e exp
plosivos, o domínio fiscal e adu
uaneiro, oss estrangeiros e a
colabo
oração com os tribunais e autoridaades administrativas.
No dom
mínio da se
egurança privada99, im porta destaacar a realização de 7.8815100 interrvenções
(3.250 ações de fiscalização
f
programaddas e 2.209 inopinadass, 40 ações para verificcação de
ões de deenúncias e 216 ação
o de vigil ância/pesquisa de
requisiitos, 264 averiguaçõ
inform
mação), obrigando ao empenhameento de mais de 15.133
3 elementoss policiais.
No tottal, foram objeto
o
de fiiscalização pela GNR e PSP mais de 22.211 indivíduos e 7.815
locais ou entidad
des, com paarticular deestaque parra os estabelecimentoos de restau
uração e
bebidaas, as grandes superfíciies comerci ais e outrass entidades privadas.

AÇÕ
ÕES NO ÂMBITO
O DA SEGURAN
NÇA PRIVADA (ALVO)
Estabelecim
mentos de Restaauração e Bebid
das

2.993

Recintos De
esportivos

173

Superfícies Comerciais

1.030

Empresas de Segurança Prrivada

147

Entidades/C
Centro de Form
mação

16

Entidades Públicas

1.024

Entidades Privadas

1.993

Transportess de Valores

31

Outras

408
TOTAL

7.815

96

Dados ccongregados pelaa GNR e PSP.
Para aléém das atividadess desenvolvidas nos
n domínios dass informações, prevenção, investig
gação criminal, seegurança e ordem
m pública.
98
Para cu
umprimento da sua
s missão nesta
a área, a GNR effetuou 1.070.766
6 rondas e patrulhas, que implicaaram um empenhamento de
meios humanos na ordem
m dos 2.124.223
3 militares. Nestte contexto, desttaca‐se o tempo
o despendido naa utilização de meios
m
aéreos
p
7.300 cinotécnicas,
c
2.9 15 ciclo, 679 ma
arítimas, 778
(helicópteeros), que se cifrrou em 160.654 horas, bem com o as seguintes patrulhas:
fluviais, 7.305 a cavalo, 137.198 apeadas, 17.779
1
de moto e 828.003 auto.
99
Fonte: D
Departamento dee Segurança Priva
ada da PSP. Foram
m ainda complem
mentados com da
ados da GNR.
100
Acresceem às 7.487 açõees da PSP mais 32
28 operações de ffiscalização da GNR.
97
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Em reesultado do
o trabalho desenvolviddo neste âmbito
â
fora
am detetaddas mais de
d 1.386
infraçõ
ões, 136 de naturezaa criminal (envolvend
do 91 dete
enções) e 11.250 de natureza
n
contraordenacion
nal.
ontexto do ambiente, as Forçaas de Segu
urança101 re
ealizaram 152.331 açções de
No co
fiscalizzação, tantto por iniciativa próópria, como em apo
oio ou a pedido de
e outras
Entidades102. Desstas, resulttou a elabboração de
e 19.603 Autos
A
de N
Notícia de Contra‐
2 Autos de Notícia por ilícitos crim
miais e 540 participaçõões diversass. A GNR
Ordenação, 4.792
proced
deu ainda à detenção de
d 294 cidaddãos. O nível de empenhamento de pessoal ascende
a 82.5335 efetivos..
Consid
derando a informaçãão veiculaada pela AMN/PM, as acçõees de fisccalização
desenvvolvidas inccidiram no âmbito
â
da ppoluição do espaço marítimo e da protecção do meio
ambiente e dos reecursos marinhos.

AÇÕES DE
E FISCALIZAÇÃO
O NO ÂMBITO DO AMBIENTE – AMN/PM
Açções
Autoos de Contra‐Orrdenação
Poluição no espaço marítimo
1043
23
Parques naturais e áreeas protegidas em
e espaços de jurisdição marítima
153
1
‐
Pesca p
profissional
4.342
1.367
Pesca lú
údica / recreatiiva
4.897
1.541
TOTAL
10
0.435
2.931

Tendo por suporrte os dad
dos sistemaatizados pe
elo Serviço de Proteçção da Nattureza e
Ambieente (SEPNA
A) da GNR, os
o principaiss ilícitos am
mbientais foram os seguuintes:

I
ILÍCITOS
AMBIE
ENTAIS ‐ SEPNA
A
Acctividades extraactivas
Caaça
CITTES
Faauna
Flo
ora, Reservas, Parques
P
e Flore
estas
Inccêndios florestais
Leeis sanitárias
Orrdenamento do
o território
Paatrimónio histórico

Crrimes
1
171
1
10
18
5
1.288
2
2
0

Infraccções
Contra‐ordena
ações
74
591
120
249
96
2.009
4.486
1.262
28

101

Dados resultantes dos contributos
c
da GN
NR, PSP e AMN/PPM.
No casso da AMN/PM, destacam‐se
d
as co
olaborações do I nstituto da Conservação da Natureza e das Floresstas (ICNF), das Comissões
C
de
Coordenaação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e entidaddes para a Reabilitação de Animais Marinhos.
102
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Peesca
Po
oluição acústicaa
Po
oluição atmosféérica
Reesíduos
Tu
urismo e desporto
Ou
utras intervenções
TOT
TAL

120
1
0
0
7
0
175
1
1.799

1.606
121
386
2.308
530
2.547
16.413

A linhaa SOS‐Ambiiente e Terrritório, sob gestão inte
egral na Dirreção do SEEPNA/GNR, registou
um tottal de 5.931
1 denúnciass, cuja resollução, em articulação
a
com
c
o dispoositivo operacional,
resulto
ou no levvantamento
o de 1.62 1 autos pelas
p
infra
ações deteetadas, ten
ndo em
conseq
quência sid
do promovvidas 1.6000 respostass aos denunciantes (civis e en
ntidades
administrativas), dando
d
conh
hecimento ddo resultado da respettiva denúnccia.
Ainda no âmbito da Proteção
o da Natureeza e do Am
mbiente, a GNR
G desenvvolveu um conjunto
c
de ativvidades visaando um aumento da ccapacidade operaciona
al e a qualifiicação dos recursos
human
nos envolvid
dos, e que seguidamen
s
nte se descrrevem:
 Ações de supervisão
o técnica e de formaçção em tod
dos os Com
mandos Terrritoriais,
com especcial enfoque
e para as booas práticass de fiscaliza
ação de resííduos (associado ao
furto de metais não
o preciososs), nemátodo do pinheiro e geestão dos recursos
hídricos.
 Operaçõess de fiscalização ao m
meixão, à caça,
c
aos re
esíduos, à CConvenção sobre o
Comércio Internacion
nal das Esp écies da Faauna e da Flora
F
Selvaggens Ameaççadas de
Extinção (C
CITES), a an
nimais potenncialmente perigosos e ao nemátoodo do pinh
heiro.
Face às acrescidass exigênciass de fiscalizaação decorrentes dos compromisssos assumidos pelo
no de Portu
ugal, objeto
o de monitoorização pela Comissão
o Europeia – Direção Geral
G
da
Govern
Saúde e dos Consumidores (DG‐SANCO)) para avaliaar a aplicaçã
ão da Decissão 2006/13
33/CE da
Comisssão, atravéés de aud
ditorias annuais, e tendo
t
com
mo fundam
mento as medidas
extrao
ordinárias dee proteção fitossanitárria decorren
ntes da legisslação que entrou em vigor no
ano dee 2011, a GN
NR/SEPNA procedeu a um esforço
o de fiscalizzação e conntrolo da cirrculação,
efetuando 4.165 operaçõess de contro
olo, das qu
uais resultaram a fiscaalização de
e 27.273
viaturaas transporrtando mad
deira e/ou paletes de madeira,, tendo siddo reportadas 308
infraçõ
ões.
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Em reelação aos animais de
e companhhia, o SEPN
NA/GNR de
esencadeouu 16.281 ações de
fiscalizzação a pro
oprietários de cães qu er de raçass potencialm
mente periggosas quer de raças
não p
potencialmeente perigo
osas, tendoo sido levvantados 3.350 autoss e elaborados 8
processsos‐crime.

AÇ
ÇÕES NO ÂMB ITO DE ANIMA
AIS DE COMPAN
NHIA
Fiscalizaçõ
ões

Autoos

Cãess de raça poten
ncialmente periigosa

1.117

8933

Cãess de raça não potencialmente perigosa

15164

2.4557

16.281
1

3.3550

TOTA
AL

No qu
ue respeita em concreto à ativiidade vena
atória foram
m realizadaas 1.957 ações de
fiscalizzação, que permitiram
m, conformee resulta da tabela anterior103,, deetetar 171 crimes
c
e
593 co
ontraordenações no âmbito
â
da caça e 185 crimes e 1.606 conntraordenações no
domínio da pescaa em águas interiores.
i
No âm
mbito fiscal e aduaneiro, a GN
NR realizou
u 78.315 ações
a
espe cíficas (operações,
sentineelas, aguard
dos, vigilânccia, etc.), coom o empenhamento de 97.502 m
militares, co
onforme
descrim
minado no gráfico
g
segu
uinte:
AÇÕ
ÕES RELATIVASS A ILÍCITOS FISSCAIS E ADUANEIROS
Opeerações

2.9224

Equipas endoscópicas

0

Equipas cinotécnicas

1.1228

Busccas

2344

Senttinelas

18.0447

Acompanhamentos e mercadoria s

1677

Fiscaalização

25.3445

Vigillâncias

22.9 18

Aguardos

7.5552
TO
OTAL

103

78.3 15

Fonte: SEPNA da GNR. Foram
F
ainda com
mplementados co m dados da AMN
N/PM.
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Foram efetuadas 252.515 fisscalizações e detidas 34 pessoas por crimess nesta área, tendo
sido d
detetados 18
1 crimes aduaneiros
a
e 216 não
o aduaneiro
os. Foram elaboradoss 12.850
ontraordenaação não adduaneira e 2.493 inqu
uéritos aduaaneiros, ten
ndo sido
inquérritos por co
apreen
ndidas 7.036 viaturas e 4 embarcaações, send
do o valor to
otal da merc
rcadoria aprreendida
cerca d
de 28,7 milh
hões de eurros.
Foram ainda realizadas 1.18
84 ações dee fiscalizaçã
ão presenccial em ourrivesarias, casas
c
de
ores, antiqu
uários, estabelecimenttos de resta
auro de obras de artee e em leilo
oeiras104.
penho
Não ob
bstante, pro
ocedeu‐se à inserção dde 13.295 mapas.
m
No quee concerne à criminalidade autom
móvel, foram efetuada
as 52 ações de fiscaliza
ação por
129 funcionários da
d PJ.
Por últtimo, e no que respeita ao deveer de colab
boração com
m os Tribunnais e auto
oridades
administrativas, os
o dados ap
presentadoss por todas as FSS registaram um valor de 1..031.242
diligên
ncias.
No âm
mbito das armas e exp
plosivos, fo ram realizaadas mais de 6.094 açõões (fiscalizzações e
buscass) pelas FS1005. Tendo po
or base os ddados monitorizados pelo Departaamento de Armas e
Explosivos da PSSP, os resu
ultados obt idos neste domínio encontram‐
e
‐se sintetizados na
tabela seguinte, merecend
do particulaar destaqu
ue as apre
eensões dee armas de
d fogo,
muniçõ
ões, explosivos e artigo
os piroténiccos:
APR
REENSÕES NO Â
ÂMBITO DAS ARMAS E EXPLO
OSIVOS
Arm
mas de fogo apreendidas

1.908

Outras Armas de fo
ogo entregues//recuperadas

3.849

Mun
nições apreendidas/entreguess (N.º)

80.260

Expllosivos apreend
didos/entreguees (kg)

7.340
0,5 kg e 551,5 U
UN

Deto
onadores (n.º)

2.394

Cord
dão Detonante (m)
Pólvvora (kg)

749

Rasttilho (m)

37.255

Artiggos Pirotécnico
os (n.º)

7.847

Artiggos Pirotécnico
os (kg)

30

Mattérias Perigosass (kg)

27.888

Inflaamadores
104
105

6.887,00

62.998 UN

O valorr apresentado traaduz apenas as açções realizadas ppela PJ.
A PSP realizou 5.460 açções suportadas em
e 152 elementoos policiais, dediccados em exclusiv
vo a estas matériias.
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106
A PSP procedeu à destruição
o de 15.4800 armas de fogo
f
e 1.215 armas brancas, no
o âmbito

do reggime jurídicco das armas e suas m
munições, aprovado
a
pela
p
Lei n.ºº 5/2006, de
d 23 de
fevereiro107. As armas
a
destrruídas foram
m declaradas como perdidas a ffavor do Esstado no
o de proceessos‐crime,, contraorddenação ou
u administrativos, deppois de terem sido
âmbito
apreen
ndidas pelaas Forças de
d Segurannça. Integraaram, ainda, o referiido lote, as armas
entreggues voluntaariamente ao
a Estado.
No do
omínio do controlo de estran
ngeiros108

109
1

, em 20
013, foram
m registadas 3.764

notificcações paraa abandono
o voluntário
o, o que rep
presenta um
m decréscim
mo de 42,5%
% face a
2012.
ocessos de expulsão aadministrativa, foram instaurados
i
s 1.260 processos e
Em terrmos de pro
proferidas 1.112 decisões, 677
6 das quaais de arqu
uivamento. Na instruçãão de proce
essos de
expulsão administrativa são estabeleciddas prioridaades para casos em quue existem medidas
de coaação privatiivas da libe
erdade ou sse verifique
em indícios de envolvi mento em práticas
criminais,

dando
o‐se

tamb
bém

priorridade

à

execução

das

resspetivas

decisões,
d

salvagu
uardando a segurança jurídica em
m termos de
e prevenção
o e punição dos ilícitos..
No ano
o em apreçço, foram affastadas dee território nacional 46
63 pessoas : 276 no âm
mbito de
expulsões administrativas (A
Artigo 149ºº da Lei n.º 23/2007, de 4 de j ulho), 56 em
e sede
proced
dimento dee condução
o à fronte ira (Artigo 147º no mesmo di ploma) e 131 em
cumprrimento de decisões
d
jud
diciais de p ena acessória de expulsão.
Em 2013, foram beneficiário
b
os do prograama de apo
oio ao retorrno voluntáário (Artigo 139º da
Lei n.ºº 23/2007, de 4 de julho) 692 ciidadãos esttrangeiros. A utilizaçãão deste prrograma,
concreetizado ao abrigo
a
do Protocolo
P
ceelebrado en
ntre o Estad
do Portugu ês e a Orgaanização
Internaacional parra as Migrações (OIM
M), refletiu um decré
éscimo de 8,1% face ao ano
preced
dente (2012
2: 753). De salientar quue, em 201
13, os cidadãos brasile iros representaram
85,8% do total.

106

No ano
o de 2012 tinham
m sido destruídas 5.153 armas de ffogo.
Alterada pelas Lei 50/2
2013, de 24 de julho; Lei 12/2011 de 27 de abril; Le
ei 26/2010, de 30
0 de agosto; Lei 117/2009, de 06 de maio; e Lei
de 4 de setembro
o.
59/2007 d
108
Fonte: SEF.
109
A GNR
R, nas fronteiras marítimas
m
e terre
estres onde exerrce a sua missão,, controlou 13.39
90 pessoas, nas ccerca de 593 açõ
ões levadas a
cabo, tend
do empenhado 1.957
1
militares.
107
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AFASTAM
MENTOS – PROC
CEDIMENTOS
2011

2012

2013

6649

6548

3764

Processoss Instaurados

2351

2306

1260

Decisões proferidas

634

705

1112

Decisões de arquivamennto

452

256

677

594

753

692

Notificaçãão para abando
ono voluntário (Artigo 138º daa Lei n.º 23/200
07, de 4 de julho)
Expulsão A
Administrativaa

Retorno V
Voluntário (Artiigo 139º da Lei n.º 23/2007, d e 4 de julho)

AFASTA
TAMENTOS – EX
XECUÇÃO
TOTAL

2012

20013

625

4463

Co
ondução à Fron
nteira (artigo 1447.º Lei 23/200
07)

73

556

Exxpulsões Admin
nistrativas (artiigo 149.º Lei 23
3/2007)

392

2276

Exxpulsões Judicia
ais

160

1131

Bu
urla

2

1

Exxtorsão

1

1

Fu
urto Qualificado
o

3

111

Ro
oubo

17

118

Ho
omicídio

8

3

Faalsificação de Documentos

0

1

Seequestro e Viola
ação

0

2

Seequestro

0

0

Violação

2

2

Trráfico de Seres Humanos

3

1

Trráfico de Estupe
efacientes

121

887

3

4

Ou
utros

Relativvamente a readmissõe
es, em 20113 verificou
u‐se um de
ecréscimo dda utilizaçãão deste
mecan
nismo de co
ooperação policial
p
em m
matéria de imigração, nomeadam
mente em te
ermos de
readm
missões passivas (Portuggal foi o paíís requerido
o).

READMISSSÕES ATIVAS E PASSIVAS
Ano
2013
2012

Total
352
611

Readmissões
Ativas
Passivas
44
308
135
476
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Em 2013, verificaram‐se 308
8 readmissõões passivass, sendo 194
4 solicitadass pelas auto
oridades
espanh
holas, 113 pelas
p
france
esas e 1 pelaa Estónia.
Quanto
o a readmisssões ativass, Portugal efetuou 44
4 solicitaçõe
es, das quaiss 13 a Espaanha, 3 a
Marrocos e 2 a Frrança.

No do
omínio das contraordenações, eem 2013, foram
f
insta
aurados 30 .297 proce
essos de
contraaordenação
o, o que rep
presenta um
m decréscim
mo de 8,8%
%, em compparação com
m o ano
transatto (34.307).

PROCESSO
OS DE CONTRAO
ORDENAÇÃO
TOTAL

2012

2013

34.307

30.297

Lei n.º
n 23/2007, de 4 de Julho

33.099

29.296

Artiggo 192.º Perma
anência Ilegal

12.251

10.865

Peeríodo inferior a 30 dias

852

1026

Peeríodo entre 30 e 90 dias

527

573

Peeríodo entre 90 e 180 dias

486

424

Peeríodo superior a 180 dias

10.386

8.842

74

70

19

26

Artiggo 193.º
Artiggo 194.º Transp
porte de pessoaa com entrada não
auto
orizada no país
Artiggo 196.º
Artiggo 197.º Falta de
d declaração dde entrada
Artiggo 198.º Exercíccio de atividadee profissional não
n
auto
orizada
Artiggo 198.º‐A Utilização de atividdade de CE em situação ilegal
a) De 1 a 4 Cidadã
ãos Estrangeiroos Empregados (cee)

6

8

1.874

1.653

542

31

432

305

417

298

b) De 5 a 10 cee

8

5

c) De 11 a 50 cee

0

0

7

2

Artiggo 199.º Falta de
d apresentaçã o de documento de viagem

d) Mais de 50 cee
e

347

205

Artiggo 200.º Falta de
d pedido de títtulo de residên
ncia
Artiggo 201.º Não re
enovação atem
mpada de autoriização de
resid
dência
Artiggo 202.º Inobse
ervância de detterminados devveres

716

496

9.420

8.608

7.809

6.932

Artiggo 203.º Falta de
d comunicaçãoo de alojamentto (n.º 1)

41

97

1.208

1.001

Lei n.º
n 37/2006, de 9 de Agosto
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Do total de proceessos de con
ntraordenaçção, 29.296
6 foram insttaurados noo âmbito do
o regime
legal d
de estrange
eiros (Lei n.º
n 23/20077, de 4 de julho) e 1.001 ao abbrigo do reggime do
exercíccio do direiito de livre circulação e residência de cidadãos da Uniãão Europeia e seus
familiaares em terrritório nacio
onal (Lei n.ºº 37/2006, de
d 9 de agosto).
Foram ainda efetu
uadas 642 escoltas
e
refeerentes a 682 cidadãoss estrangeirros.

Escoltas
E

2012

2013

Teerritório Nacional

685

595

Esstrangeiro

72

47

757

642

TOTAL

No âm
mbito do liceenciamento associado à atividade de controlo
o de fronteiira marítima, foram
emitidos 1.933 certificados de tripuulantes, 41
1.823 auto
orizações dde acesso à zona
internaacional doss portos maarítimos, 1779 parecere
es sobre lice
enças especciais de em
mbarque,
8.248 d
desembaraços de navios e 136.0998 licenças para
p
via a te
erra.

LICEN
NCIAMENTO ASSSOCIADO À ATTIVIDADE DE CO
ONTROLO DE FRONTEIRA MA
ARÍTIMA
2012

2013

Certificados de
d tripulantes

1.2144

1.933

Autorizações de acesso à zo
ona internacionnal dos portos marítimos
m

39.5744

41.823

Acesso Diário

15.2877

12.125

Acesso Temporário
o

5.4688

7.220

Acesso Anual

18.8188

22.478

226

179

Favo
orável

214

169

Neggativo

12

10

Desembaraço
os de navios

7.5588

8.248

Licenças paraa vir a terra

120.55 6

136.098

Pareceres sob
bre licenças esp
peciais de embbarque
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Em terrmos de atribuição da nacionaliddade portugguesa, e no quadro daas competências do
SEF n
nesta matééria110, foraam solicitaados 30.13
30111 pedid
dos de paarecer ao Serviço,
or número de pedido
os efetuado registou‐‐se no âm
mbito da
destaccando‐se que o maio
aquisiçção de naccionalidade portuguesaa por naturalização, totalizando
t
62% dos pedidos.
Seguin
ndo‐se os pedidos de aquisição
a
dde nacionaliidade por efeito
e
da voontade no caso
c
dos
estrangeiros casaados ou em
m união de ffato há maais de três anos
a
com nnacional po
ortuguês,
m volume de
d 18% do total
t
dos peedidos formulados.
com um
Neste âmbito forram emitid
dos 28.753 pareceres (27.771 po
ositivos e 9982 negativvos112) e
mpo de resid
dência legal em territórrio nacional.
29.5044 certidões comprovativas do tem
Do tottal de pediidos de parecer form
mulados, rellevam por nacionalidaade, os relativos a
nacion
nais do Brassil (6.398), de
d Cabo Verrde (4.697),, da Ucrânia
a (3.993), G
Guiné‐Bissau
u (2.752)
e de Angola (2.722).

No que respeita ao passapo
orte eletrón
nico portuggês, o SEF enquanto
e
e ntidade gesstora do
processso de decisão de con
ncessão e eemissão do Passaporte
e Eletrónicoo Portuguêss em TN
continental proceede à análisse e verificaação dos pressupostoss inerentes à concessãão deste
título d
de viagem. Por outro laado, procedde à gestão do sistema
a de informaação do passsaporte
eletrón
nico portugguês (SIPEP).
Em termos globaais, foram concedidos
c
p
s pelos trêss centros decisores
d
494.763 passaportes
(SEF, M
Ministério dos
d Negócio
os Estrangeiiros e Regiõ
ões Autónom
mas), sendoo que no âm
mbito do
processso de concessão foram
m detetadass 1.123 indicações rela
ativas a pesssoas e docu
umentos
(625 em 2012).

110

Certificcação do tempo de
d residência e se
egurança interna .
Deram entrada na PJ um
m total de 47386 pedidos de pareecer de concessão
o de nacionalidad
de portuguesa.
112
Os pareceres negativo
os são emitidos com base em raazões de seguraança interna, existência de mediidas cautelares nacionais
n
ou
onais, e não habillitação de título de
d residência.
internacio
111
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PASSAPORTTE ELETRÓNICO
O PORTUGUÊS
20012

201
13

Paassaportes conccedidos

4599.039

498.3
331

SEEF

2933.848

315.0
012

MNE‐ Postos Con
nsulares

1466.204

162.5
577

Reegiões Autónom
mas

18..987

20.7
742

An
nálise SEF

2933.848

315.0
012

Deecisão de conceessão automatizzada (sujeita a auditoria de qu
ualidade)

1433.277

187.0
053

Deecisão de conceessão individualizada

1500.571

127.9
959

Meenores

41..068

43.0
090

Seegundos passap
portes

1.4482

2.99
99

1088.021

81.8
870

Ou
utros (BI antigo
o, medidas cautelares)

Por ou
utro lado, im
mporta salientar que o SEF conce
edeu 13 pa
assaportes ppara estran
ngeiros e
730 passaportes temporários. Ainda no domínio da conce
essão de ppassaportess, foram
conced
didos 764 passaportes diplomáticoos (MNE) e 2.750 passaportes de serviço (MA
AI).
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Autoridad
A
de Marítim
ma Nacion
nal

DAD
DOS DA CRIMINALIDADE PAR
RTICIPADA

No ano
o de 2013 reegistaram‐se
e 1.046 parrticipações de
d crimes nos espaços de responsaabilidade
dos Co
omandos Lo
ocais da Políícia Marítim
ma. Em com
mparação com os dadoss registadoss no ano
anterio
or, registou‐sse uma diminuição da ccriminalidad
de participa
ada de 7,8%
%.
Observvando as cattegorias de
e crimes, veerificou‐se que
q os crimes contra o patrimóniio foram
os maiis praticado
os, tendo co
orrespondiddo a 67,3% das ocorrê
ências registtadas (696 crimes),
com p
particular reelevo para os
o 153 furttos em emb
barcações e 124 de ooutros furtos. Nesta
tipologgia de crimees destacou
u‐se, ainda,, o registo de
d 91 furto
os de oportuunidade de
e objetos
não gu
uardados.
Os crim
mes contraas as pessoa
as represenntaram 24%
% das ocorrê
ências regisstadas (251 crimes),
dos qu
uais se destacaram 99 crimes conntra a vida e 64 crimes de ofensa à integridade física
simplees.
Relativvamente às restantes categorias de crimes foram
f
regisstados 48 c rimes previstos em
legislaçção especiaal, 32 crimess contra a vvida em sociedade e 19
9 crimes conntra o Estad
do.

696

251

0
Conttra as pessoas

Contra o patrimón
nio

Contra a iddentidade
cultural e inntegridade
pesssoal

32

Contra a vida em
sociedade

19
Contra o estaado

48
4

Legislaçção especial
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Cerca de 36% deestes crimes tiveram llugar nos Comandos
C
Locais
L
da PPolícia Maríítima de
Lisboa (197 crim
mes), de Laagos (92 ccrimes) e de
d Portimão (82 crim
mes). Da análise à
distribuição da criminalidad
c
de pelos CComandos Regionais, observou‐‐se que a maioria
ocorreeu no Comando Regio
onal do Su
ul, com um
m total de 348 crimess registados (34%),
seguido pelo Com
mando Regional do Ceentro com 325 (32%) e pelo Com
mando Regional do
Norte com 296 crimes (29%).

348

325

2296

58

Norte

Centro
C

Sul

199

Açores

M
Madeira

Da anáálise à variação da práttica criminaal por seme
estre, verificca‐se que a maioria do
os crimes
ocorreem, compreeensivelmen
nte, durantee o segundo
o semestre do ano, deecorrente do
d afluxo
de pesssoas para a orla costteira durantte o períod
do da época balnear, entre os meses
m
de
junho e setembro
o.

391
3

1º semestre
305

2º semestre

1134
117

0
Contra as pesssoas

Contra
ao
patrimó
ónio

0

Conntra a
identidadde cultural
e inte gridade
pesssoal

17
1 15
Conttra a vida em
sociedade

10

9

Contra
C
o estado

19

29

Legislação especial
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Relativvamente às caracterrísticas doss agentes//suspeitos das particcipações criminais
c
registaadas pela Polícia
P
Maríítima, consttatou‐se qu
ue são os indivíduos ddo sexo maasculino,
com id
dades superriores a 24 anos
a
de idadde que mais praticam esse tipo dee ilícitos.

24
42
Feminino
o
Masculino

20

288

441
18

7

idade não
definida

16 a 224 anos

Mais de 24
nos
an

Menoss de 16
annos

No quee respeita aos
a crimes com
c
recurso
o a atos vio
olentos, no ano de 20113 registaraam‐se 22
ocorrêências, o qu
ue represen
nta um acrréscimo na ordem do
os 120 %, fface às oco
orrências
registaadas no ano anterior (10 ocorrêências). Nesste âmbito, realce paara os 5 crimes de
homicíídio voluntáário consum
mado e os 5 crimes de
e resistência e coaçãoo sobre funccionário,
tendo sido os Co
omandos daa Polícia M
Marítima de Lisboa e Portimão
P
oss que regisstaram o
maior número de ocorrênciaas desse tipoo.
5

5
4

2

2
1

Homicídio
voluntário
consumado

Homicídio negl. Ofen
nsa integ. fis.
acid. viação
grave

1

1

Viiolação

Roub
bo edif.
com
mer.

Roubo por
esticã
ão

Roubo via púb.
s/ est.

Resist. coaçã
ão
sobre fúncc.
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OPEERAÇÕES DE COMBANTE AO TRÁFICO DE E STUPEFACIENTTES

No deccurso do an
no de 2013 foram real izadas diversas operaçções de com
mbate ao trráfico de
estupeefacientes, tendo
t
sido apreendido
o um total de 4.705 Kg
K de produuto estupeffaciente,
do quaal 4.700 Kg de haxixe e 5 Kg de cocaína. No
o âmbito dessas operaações proce
edeu‐se,
ainda, à apreenssão de umaa embarcaçção e resp
petivo equip
pamento e à detençã
ão de 7
indivíd
duos de difeerentes naccionalidadess, nomeadaamente arge
entina, marrroquina, esspanhola
e romeena.
Neste âmbito, realça‐se a participaçãão dos Grrupos de Mergulho
M
FForense daa Polícia
Marítim
ma, em 3 missões com
c
as deemais FSS, na área da
d deteçãoo e apreen
nsão de
estupeefacientes.

PRO
OTEÇÃO CIVIL

No âm
mbito da proteção civil, os órgão s da AMN//PM, durante o ano dde 2013, realizaram
1963 ações no socorro a náufragos e no salvvamento marítimo,
m
dde que ressultou o
salvam
mento de 72
2 vidas. Nesste âmbito ffoi ainda prrestada assiistência a 2204 pessoass e a 107
embarrcações, bem como effetuadas 1994 evacuaçõ
ões médicas em colabboração com
m outras
entidades.
No quee concerne à atividade
e de assistênncia a banhistas, duran
nte a época balnear de
e 2013, o
dispositivo estabeelecido realizou 1229 i ntervençõe
es de salvam
mento, 681 ações de prestação
de prim
meiros soco
orros e dessenvolveram
m 168 açõe
es de busca
a a desaparrecidos no Domínio
Público
o Marítimo, nomeadam
mente criannças. Há contudo a reg
gistar a oco rrência de 12 casos
mortaiis, dez das quais
q
ocorre
eram em prraias não viggiadas.

MO
OVIMENTOS DOS PORTO
OS

No âm
mbito da seggurança e da
d prevençãão das atividades ilícita
as, a Políciaa Marítima efetuou
26.6144 ações dee fiscalizaçãão de entrrada/saída a navios e estabelecceu períme
etros de
seguraança aquand
do das visitaas de navioss de guerra aos portos nacionais.
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Sisttema de A
Autoridade Aeronáu
utica
Compeete ao Pressidente do Conselho D
Diretivo do
o Instituto Nacional
N
dee Aviação Civil,
C
I.P.
(INAC, I.P.), enqu
uanto Auto
oridade Naacional de Segurança da Aviaçã o Civil (AN
NSAC), a
coordeenação e su
upervisão do sistema nnacional de
e segurança da aviaçãoo civil, bem como a
regulação, certificação e au
uditoria doos agentes, operadore
es, equipam
mentos e sistemas
s
afetos à segurançça da aviação civil.

Neste contexto, apresentam
a
m‐se os dadoos mais relevantes de 2013, relattivos às acttividades
de seggurança da aviação
a
civil em Portuggal.

REG
GULAMENTAÇÃ
ÃO EUROPEIA

Durantte o ano dee 2013 foram
m adotadoss os seguintes Regulam
mentos e Deecisões da Comissão
C
Europeeia:
 Regulamentos de alteração a
ao Regulam
mento (UE) n.º 185/20010, de 4 de
e março,

que esttabelece ass medidas de execuçãão das norm
mas de basse comuns sobre a
seguran
nça da aviaçção:
 Reggulamento de Execuçãão (UE) n.º 104/2013 da
d Comissãoo, de 4 de fevereiro
f
de 2013, resp
peitante ao rastreio de passageirros e outraas pessoas que não
passsageiros por detetorees de vestíggios de exp
plosivos (DV
VE) em com
mbinação
com
m detetoress manuais dde metais (D
DMM);
 Reggulamento de Execuçãão (UE) n.º 189/2013
1
da Comissãoo, de 5 de março
m
de
201
13, relativo ao regime aplicável ao
os expedido
ores conheccidos;
 Reggulamento de Execuçãão (UE) n.º 246/2013 da Comissãão, de 19 de março
de 2013, no que respeeita ao rastreio de líquidos, ae rossóis e géis
g
nos
aerroportos daa UE;
 Reggulamento de Execuçãão (UE) n.º 654/2013
6
da Comissãoo, de 10 de julho de
201
13, respeitaante às listtas de valid
dação UE para
p
efeitoos da segurrança da
aviação para entidade
e
dee países tercceiros;
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 Reggulamento de Execuçção (UE) n.º
n 1103/2
2013 da Coomissão, de
d 6 de
novvembro de
e 2013, resspeitante ao
a reconhecimento daa equivalên
ncia das
norrmas de seggurança de países terce
eiros; e
 Reggulamento de Execuçção (UE) n.º
n 1116/2
2013 da Coomissão, de
d 6 de
novvembro de 2013, resppeitante à clarificação, harmonizaação e simp
plificação
de determinadas medidaas específiccas no dom
mínio da seggurança da aviação
civil.
 Decisõe
es de altera
ação à Deccisão da Comissão C(2010) 774 fiinal, de 13 de abril

que esttabelece medidas
m
porrmenorizadaas para a aplicação
a
daas normas de base
comunss no domínio da segurrança da aviiação, no re
espeitante à carga e ao
o correio
aéreos::
 Decisão de Exxecução da Comissão C(2013) 51
11 final, dee 4 de fevereiro de
201
13, respeitante ao raastreio de passageiros e outrass pessoas que
q
não
passsageiros por detetorees de vestíggios de exp
plosivos (DV
VE) em com
mbinação
com
m detetoress manuais dde metais (D
DMM);
 Decisão de Exxecução da Comissão C(2013)
C
122
28 final, de 29 de feve
ereiro de
201
13, respeitaante à clarrificação e simplificaçã
ão de deteerminadas medidas
esp
pecíficas no domínio daa segurançaa da aviação
o;
 Decisão de Exxecução da Comissão C(2013) 15
587 final, dde 19 de março
m
de
13, no que respeita ao rastreio de
e líquidos, aerossóis e ggéis nos aerroportos
201
da EU;
 Decisão de Execução da CComissão C(2013)
C
2045 final, de 117 de abril de
d 2013,
no que respeittante ao rasstreio de líq
quidos, aero
ossóis e géiss nos aeroportos da
EU;
 Decisão de Execução da CComissão C(2013)
C
4180 final, de 9 de julho de
d 2013,
quee estabelecce medidass pormenorrizadas para a aplicaçção das normas de
basse comuns no domínioo da seguraança da avia
ação, no resspeitante à carga e
ao correio aérreos; e
C
727
75 final, de 6 de novem
mbro de
 Decisão de Exxecução da Comissão C(2013)
13, no resspeitante à clarificaçção, harmo
onização e simplificaação de
201
detterminadas medidas esspecíficas no
n domínio da segurançça da aviaçãão civil.
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Tendo por base a supracitaada regulam
mentação, os procediimentos naacionais que dizem
respeitto à segu
urança da aviação ccivil são adoptados
a
e compattibilizados com a
regulamentação nacional
n
relevante, com
m vista à re
egulação e supervisão
s
ddo setor daa aviação
civil.
VALLORES DE TRÁFFEGO CONTRO
OLADO NOS AE RÓDROMOS NACIONAIS
Tráfego Comercial

Ano 2012
2
Ano 2013
2

Varr

To
otal aterragens

154
4.830

153
3.990

‐1%

To
otal descolagenss

154
4.762

154
4.042

0%

To
otal passageiross desembarcadoos

15.405.341

16.181
1.530

5%

To
otal passageiross embarcados

15.485.917

16.229
9.124

5%

236.981

228
8.071

‐4%

To
otal carga desem
mbarcada

63.168.485

64.312
2.146

2%

To
otal carga embarcada

75.982.067

71.908
8.984

‐5%

To
otal correio dese
embaracado

7.277.602

6.461
1.561

‐11%

To
otal correio emb
barcada

8.116.362

7.245
5.344

‐11%

To
otal passageiross em transito

Tráfego nã
ão Comerciaal

Ano 2012
2
Ano 2013
2

Varr

To
otal aterragens

23.178

23
3.352

1%

To
otal descolagenss

23.065

23
3.318

1%

To
otal passageiross desembarcadoos

11.370

14
4.078

24%

To
otal passageiross embarcados

11.984

15
5.498

29%

To
otal passageiross em transito

4.819
4

4.257
4

‐12%

To
otal carga desem
mbarcada

69.620

49
9.582

‐29%

To
otal carga embarcada

68.263

33
3.116

‐51%

165

0

‐1100%

3.242

692

‐79%

To
otal correio dese
embaracado
To
otal correio emb
barcada
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Tráfego UE não Schengeen

Ano 2012
2
Ano 2013
2

Varr

To
otal aterragens

21.077

22
2.415

6%

To
otal descolagenss

21.160

22
2.571

7%

To
otal passageiross desembarcadoos

2.904
4.128

3.109
9.110

7%

To
otal passageiross embarcados

2.917.867

3.128
8.095

7%

7.496

8.957
8

19%

To
otal carga desem
mbarcada

2.049.477

1.721
1.941

‐16%

To
otal carga embarcada

3.937.373

3.380
0.265

‐14%

To
otal correio dese
embaracado

652.415

566
6.480

‐13%

To
otal correio emb
barcada

411.605

406
6.926

‐1%

To
otal passageiross em transito

Tráfego paííses Terceiroos

Ano 2012
2
Ano 2013
2

Varr

To
otal aterragens

13.328

13
3.412

1%

To
otal descolagenss

13.473

13
3.544

1%

To
otal passageiross desembarcadoos

1.922.859

2.043
3.124

6%

To
otal passageiross embarcados

1.960.934

2.049
9.570

5%

34
4.401

26
6.380

‐23%

To
otal carga desem
mbarcada

14.526.351

19.560
0.051

35%

To
otal carga embarcada

42.304
4.161

42.236
6.522

0%

273.367

333
3.911

22%

1.691.525

1.068
8.578

‐37%

To
otal passageiross em transito

To
otal correio dese
embaracado
To
otal correio emb
barcada
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Tráfego paííses Schengeen

Ano 2012
2
Ano 2013
2

Varr

To
otal aterragens

143.603

141
1.515

‐1%

To
otal descolagenss

143.194

141
1.245

‐1%

To
otal passageiross desembarcadoos

10.589.724

11.043
3.374

4%

To
otal passageiross embarcados

10.619.100

11.066
6.957

4%

199.903

196
6.991

‐1%

To
otal carga desem
mbarcada

46.662.277

43.079
9.736

‐8%

To
otal carga embarcada

29.808.796

26.325
5.313

‐12%

To
otal correio dese
embaracado

6.351.985

5.561
1.170

‐12%

To
otal correio emb
barcada

6.016.474

5.770
0.532

‐4%

To
otal passageiross em transito

FICHA TÉCNICA
Os dad
dos de tráfego
o apresentado
os até 2010 encontram-se
e estabilizados
s, conforme iinformação já
á prestada
anteriorm
rmente.
Os dado
os reportam-sse à informaçã
ão de tráfego rrelativa às infr
fraestruturas aeroportuárias
a
s do Continentte (Lisboa,
Porto, F
Faro, Bragança, Vila Real, Cascais
C
e Bejja), bem como
o às 9 infraestruturas aeropportuárias dos
s Açores e
às 2 inffraestruturas aeroportuárias da Madeira
a, disponível à presente data.
d
No ano de 2011 foi incluído o
aeroporrto de Beja.
Foi conssiderada a pe
erspetiva aero
oportuária, ou seja, a conta
abilização do passageiro,
p
caarga e correio
o em cada
movime
ento aeroporttuário (aterrag
gem e desccolagem). Co
onsequenteme
ente, foi conssiderada a perspetiva
p
origem/d
/destino mais escalas,
e
com exceção para o indicador de
d tráfego "trân
nsitos diretos"".
Por este
e facto, e conssiderando aind
da as atualiza ções/correçõe
es quer por via
a da faturaçãoo da taxa de segurança,
s
quer po
or via da moniitorização da qualidade doss dados de trráfego, a inforrmação ora appresentada po
oderá não
coincidirr com a consta
ante de outras
s publicações do INAC, I.P.

AÇÕ
ÕES DE CONTR
ROLO DE QUALIDADE DA SEG
GURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL EM TERRITÓRIIO NACIONAL

Durantte o ano dee 2013, Porttugal foi objjeto de dua
as ações de monitorizaação de con
ntrolo de
qualidaade, no âmbito do Programa de Innspeções daa Comissão Europeia:


orto de Lisbboa, decorre
eu em marçço de 2013;; e
A primeiraa, no Aeropo



A segundaa, no Aeropo
orto de Ponnta Delgadaa, decorreu em julho dee 2013.
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Por solicitação dee Portugal à Conferênccia Europeiaa da Aviação Civil/Euroopean Civil Aviation
Conferrence (CEAC
C/ECAC), o Aeroporto
A
ddo Porto fo
oi alvo de uma auditorria de follow‐up da
seguraança da aviaação civil, a qual decorrreu em jun
nho de 2013
3.

No plaano nacionaal foram re
ealizadas divversas activvidades de monitorizaação da aplicação e
das meedidas de segurança
s
aos
a aeropo rtos, transp
portadoras aéreas e o utras entidades, às
quais sse aplica o Programa
P
Nacional
N
de Segurança da Aviação Civil (PNSA
AC).
Assim, durante o ano de 2013,
2
foram
m realizadas 97 açõess de controolo da qua
alidade ‐
orias, inspeçções, testes, investigaações e follow‐up ‐ aos aeroporrtos e aeró
ódromos
audito
nais, operad
doras nacionais, europpeias e de países
p
terceiros, entidaades que ministram
nacion
formaçção, agenttes reconh
hecidos, eexpedidoress conhecid
dos, handllers, forne
ecedores
reconh
hecidos de provisões
p
de bordo e fo
fornecedore
es conhecidos de provi sões do aerroporto.
Durantte o mesmo
o ano, foram
m realizadoss 1.364 testtes de segurança no âm
mbito da se
egurança
dos aeeroportos e carga aére
ea – medidda de contrrolo da qua
alidade diriggida à aferição das
medidas da aviaçção, no âm
mbito da quual a autoriidade comp
petente sim
mula a intenção de
cometer um acto de interferrência ilícitaa para avaliar a eficácia
a da aplicaçção das medidas de
seguraança vigentees.

Evolução
o das ações de controlo
o de qualida
ade da segurança da avviação civil:
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2011
Açõ
ões de controlo de
d qualidade
Tesstes de Segurança
a

2012
2

36

107

354

1052

20013
97
11364

NO
ORMATIVO NAC
CIONAL

No con
ntexto norm
mativo nacio
onal e no âm
mbito da se
egurança da aviação civvil, salienta‐‐se:



Aprovação
o de emend
da – Plano dde Controlo de Qualida
ade da Seguurança da Fo
ormação
em Seguraança da Aviação Civil – ao Program
ma Naciona
al de Controolo de Qualiidade da
Segurançaa da Aviaçção Civil (PPNCQSAC), em 23 de
d outubroo de 2013,, dando
cumprimeento do disp
posto no Arrtigo 11.º do Regulamento (CE) nn.º 300/2008, de 11
de março.

CERRTIFICAÇÕES/R
RECERTIFICAÇÕ
ÕES DE PESSOA
AL DE SEGURAN
NÇA DA AVIAÇÃ
ÃO CIVIL

2007
2

20008

2009

2010

2011

22012

2013

830

6997

626

925

659

558

84
46

230

91

331

175

201

81

17
75

‐

08

08

07

28

50

37

Au
uditores Nacio
onais de
segurançça

‐

‐

‐

01

25

01

03

Geestores de se
egurança

‐

01

04

03

06

30

07

Geestores de se
egurança
de Agentte
Reconhecido

‐

‐

‐

‐

‐

‐

69

TOTAL

1.060
1

7997

969

1.111

919

720

1.1
137

Elementoss de
Segurançça
Supervisore
es de
Segurançça
Formadore
es de
segurançça
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FORRMAÇÃO
Durante
e 2013, o Gabinete
G
de Facilitação e Segurança
a da Aviação
o Civil (FALS
SEC), do IN
NAC, I.P.,
ministro
ou um Curso
o de Audito
ores Naciona
ais de Segu
urança da Av
viação Civill, tendo certificado 02
(dois) n
novos audito
ores nacionais, 03 (três) Curso de Gestores
G
de Segurança da Aviação
o Civil de
Agente
e Reconhec
cido, tendo habilitado
h
69
9 (sessenta e nove) novo
os formandoos como Ges
stores de
Segura
ança da Aviação Civil de Agente Reco
onhecido.

APRROVAÇÕES NO ÂMBITO DA ATIVIDADE DA S EGURANÇA DA
D AVIAÇÃO CIVIL

Durantte o ano dee 2013, o Gabinete
G
dee Facilitação
o e Seguran
nça da Aviaação Civil, do
d INAC,
I.P., su
upervisiono
ou o processso de aproovação de 09 (nove) Fornecedoores Conheccidos de
Provisõ
ões de Aeeroporto, aprovou
a
005 (cinco) agentes reconhecidoos, e apro
ovou 12
expediidores con
nhecidos. Adicionalme
A
ente, foram
m reavaliados 17 (ddezassete) agentes
reconh
hecidos.

SUPPERVISÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DDA AVIAÇÃO CIVIL

Durantte o ano dee 2013, o FALSEC,
F
do INAC, I.P., analisou 85
5 programaas de segurrança da
aviação civil, resspeitantes a aeroporttos, aeródro
omos, operadoras aé reas, forne
ecedores
reconh
hecidos de provisões de bordo,, agentes reconhecido
r
os, entidaddes que ministram
formaçção e handlers.

OUTRAS ATIVIDAADES

Durantte o ano dee 2013, no âmbito
â
de PProtocolo de
d Cooperaçção entre o INAC, I.P. e a PSP,
e a fim
m de dotar de
d maior eficiência o si stema de se
egurança da aviação ciivil, consolid
dou‐se a
cooperração entree as duas in
nstituições, quer atravé
és da frequência de accções de fo
ormação,
quer aatravés da criação de equipas mistas, co
ompostas por
p elemenntos de am
mbas as
entidades, no deecorrer da realização de ações de
d controlo
o de qualiddade no âm
mbito da
seguraança da aviaação civil.
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INCCIDENTES REPO
ORTADOS E AÇÕ
ÕES DE CONTR
ROLO DE QUALLIDADE NOS AEROPORTOS
E
NAACIONAIS

AMEAÇA DE BOMBA VALIDAD
DA

Nãão houve reegistos em 2007,
2
2008,, 2009, 2010
0, 2011, 201
12 e 2013.

AMEAÇA DE BOMBA NÃO VALLIDADA

Em
m 2013 não se registou
u qualquer ccaso. Em 20
012 haviam‐‐se verificaddo 4 situaçõ
ões.

PASSAGEIROS INADMISSÍVEIS

Em
m 2013 verificaram‐se 79 situaçõees, contra 44
4 do ano an
nterior.

PASSAGEIROS DESORDEIROS

Reegistaram‐se 88 casos, corresponddendo a um
m aumento de
d 24 situaçções.
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PROCESSOS DEE CONTRA‐ORDENAÇÕES A PASSAAGEIROS DESORD
DEIROS

Pro
ocessos
instaaurados

2007

2008

2009

2010

2011

2012113

2013114

24

67

45

69

25

13

‐

Fonte: Gaabinete Jurídico do
d INAC, I.P.

FURTOS ZONAA PÚBLICA

Reegistaram‐se, em 2013
3, 101 furtoos, o que co
orrespondeu a uma di minuição de
d 36,8%
face a 2012 (1
160 furtos)..

FURTOS ZONAA RESTRITA DE SEGURANÇA
E

Naas zonas resstritas de se
egurança doos aeroporttos nacionaiis foram reggistados 156 furtos,
menos 6 caso
os que no an
no de 2012 .

113
114

No ano
o de 2012 foram concluídos
c
95 pro
ocessos de contraaordenação instaaurados aos passa
ageiros desordeirros.
Os processos instaurado
os em 2012 estivveram em curso ddurante o ano de 2013.
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VIOLAÇÃO DE BAGAGEM NA ZONA RESTRITA DDE SEGURANÇA

Em
m 2013 foraam assinalad
dos 317115 ccasos, contrra 99 em 20
012.

115

O valor de 2013 inclui o aumento da supervisão da Políccia de Segurança Pública no carre
egamento e descaarregamento de bagagem de
uma alteração na contabilização dos
d dados que pa ssaram a incluir todas
t
as bagagen
ns de porão aberttas.
porão, e u
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Siste
ema Integgrado de O
Operações de Prote
eção e Soccorro
O Sistema Integrrado de Op
perações dde Protecçãão e Socorro (SIOPS) define‐se como o
conjun
nto de estru
uturas, norrmas e proccedimentoss de nature
eza permannente e con
njuntural
que assseguram que
q todos os
o agentes de proteccção civil acctuam, no plano operracional,
articuladamente sob um comando único, sem
m prejuízo da respe ctiva depe
endência
hierárq
quica e fun
ncional, visaando responnder a situações de im
minência ouu de ocorrê
ência de
aciden
nte grave ou
u catástrofe
e. É reguladdo pelo Decreto‐lei n.º 134/20066, de 25 de julho, e
após 6 anos da su
ua vigência e aplicaçãoo, foi alvo de
d uma revisão por viaa do Decretto‐lei n.º
72/20113, de 31 de maio, melhorando
m
o a capacid
dade de resposta ao nível do Comando
Nacion
nal de Op
perações de
d Socorroo, dotando‐o de me
elhor eficá cia e criaando os
agrupaamentos disstritais de operações
o
dde socorro,, com o objjetivo de approveitar oss efeitos
de escala e sinerggias de níve
el regional, nna capacidaade de comando e conntrolo de op
perações
de pro
oteção e soccorro.

Analisaando, comp
parativamente, a distrribuição do número de ocorrênccias no dom
mínio da
proteçção e socorrro com os valores verrificados no
os últimos anos,
a
é posssível consttatar um
acréscimo significcativo em 2013
2
(+35.0091 ocorrên
ncias o que correspondde a um accréscimo
de 25 % face a 2012), face aos
a anos annteriores. Tal
T acréscim
mo ocorreu muito por força de
um con
njunto de ocorrências
o
relacionadaas com as condições meteorológic
m
cas adversaas que se
fizeram
m sentir ao longo do ano,
a
com esspecial incid
dência no período de JJaneiro a Março,
M
as
quais m
motivaram um aumen
nto do núm
mero de oco
orrências relacionadas com a inte
ervenção
dos aggentes de prroteção civil em infraesstruturas e vias de com
municação e de outros eventos
de pro
oteção civil, com especial destaquee para as missões
m
de limpeza de vvias e sinalizzação de
perigos, associad
das a condiições meteeorológicas adversas e ações de patrulham
mento. A
contrib
buir fortem
mente para este
e
increm
mento está, seguramen
nte, o episóódio meteo
orológico
adversso de precipitação e ventos
v
muitto fortes, designado
d
por
p ciclogénnese explossiva, que
ocorreeu entre 18
8 e 19 de Janeiro, e qque originou, apenas neste
n
períoodo [dois dias], um
númerro nunca an
ntes alcançaado de 9.5000 ocorrências associad
das com parrticular ênfase para
as queedas de árvo
ores e as inundações dde estruturaas ou superrfícies por pprecipitação
o intensa
e que m
motivaram o envolvim
mento globa l de 35.328 operaciona
ais e 11.0499 veículos.
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Na tab
bela seguinte apresen
ntam‐se os tipos e números de ocorrênciass e a sua evolução
e
entre 22011 e 2013
3:

T
TIPO
DE SOC
CORRO

2011

20012

2013

Incêndiios em Habita
ação

6.909
9

6.0076

5.655

Incêndiios Industriais

1.165
5

8 90

704

Outros Incêndios (ex
xcluindo os rurais)
r

18.324

14..473

11.874

Acidenttes

33.877

30..274

30.349

Interven
nções em Inffraestruturas e Vias de Co
omunicação

17.748

10..390

28.458

Conflito
os legais

20.063

18..698

17.774

Acidenttes Tecnológ
gicos e Industtriais

1.964
4

1.3368

1.076

Outros Eventos de Proteção
P
e So
ocorro

61.086

57..285

78.655

36
161.13

1399.454

174.545
1

T
TOTAIS
INTERVENÇÕES DE SOCORR
RO

Por ou
utro lado, co
onstata‐se que,
q
apesarr do acrésciimo verifica
ado, as fam ílias de oco
orrências
associaadas aos in
ncêndios urrbanos (habbitacionais ou de outras naturezzas), aos acidentes
(rodovviários ou tecnológicoss e industriiais) e aos conflitos le
egais registaam um deccréscimo
face ao
os anos antteriores, parra o qual, eestamos em crer, terão
o contribuíddo as campaanhas de
sensibilização em curso, quer no plano ddas medidaas de segura
ança contraa incêndios, quer no
plano d
da segurançça rodoviária.
Apesarr desta dim
minuição, e excetuand o‐se o conjjunto dos outros
o
evenntos de pro
oteção e
socorro, continuaa a ser a família dos aacidentes, aquela
a
que representaa maior núm
mero de
t
das occorrências de proteção e do soccorro. Dentro desta
ocorrêências, com 17 % do total
famíliaa, as colisõees e os desp
pistes rodo viários, rep
presentam, em larga p ercentagem
m, o tipo
de oco
orrências co
om maior exxpressão neesta família com 84 % do total (255.538 ocorrrências),
seguindo‐se os atropelamenttos rodoviá rios com 14
4 % (4.315 ocorrências
o
s).

Para além das 17
74.545 misssões de prooteção e socorro efetu
uadas em 20013, os age
entes de
702 ocorrênncias de asssistência
proteçção civil e em particulaar os bomb eiros efetuaaram 781.7
em saú
úde, repressentando a assistência
a
a doença 68 % do total das situaçções registadas.
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Em terrmos das prrincipais atividades, enntre 10 e 14
4 de Abril, a ANPC, atraavés dos Co
omandos
Distritaais de Opeerações de Socorro (CCDOS) de Beja
B
e Faro
o, preparouu e coordenou um
dispositivo de prrevenção e resposta de apoio ao
a Rally Po
ortugal Voddafone, atrravés da
ngo dos diveersos traçad
dos da provva e nos loccais das veriificações
colocação estratéégica, ao lon
técnicaas e maior concentração de públiico, de meios combina
ados de salvvamento esspecial e
combaate a incên
ndios. Esta ação desennvolveu‐se através da
a disponibillização de meios e
recurso
os provenieentes dos Co
orpos de Boombeiros do
os distritos de Beja e FFaro.
À semelhança do
o que se tem
m verificadoo em anos anteriores,, a ANPC, aatravés do CDOS
C
de
e resposta na vertentee safety, co
omposto
Santarrém, preparrou, em Maaio, um disspositivo de
por 2338 operacio
onais e 76 veículos
v
peertencentess aos 28 Co
orpos de Boombeiros (C
CB´s) do
distrito
o de Santaarém, Instituto Nacionnal de Eme
ergência Médica (INEM
M), Cruz Vermelha
V
Portugguesa (CVP)), Força Esp
pecial de Boombeiros (FEB) e Corpo Nacionaal de Escutaas (CNE)
destinaado a garan
ntir a prestaação de soccorro e assisstência ao elevado
e
núm
mero de pe
eregrinos
que, nos dias 12 e 13 de Maaio, acorrerram ao Santtuário de Fá
átima. Conssiderando o grande
afluxo de pessoass aos locais de visita, ccom especial incidência para o Saantuário de
e Fátima,
este dispositivo, para
p
além dos
d meios dde protecçãão e socorro, contou ccom a utilizzação do
Centro
o Tático dee Comando (CETAC), ccomo centro de comando avan çado, autó
ónomo e
modular, para co
oordenação de toda a operação de proteçã
ão e socorrro. Este disspositivo
respon
ndeu a um total
t
de 1.4
493 ocorrênncias, sendo
o que 1.267 correspondderam a asssistência
de prim
meiros soco
orros aos pe
eregrinos.

ontinuam a constituir‐sse como um
m dos princcipais domín
nios que
Os incêndios florrestais116 co
p
e envolvimeento da Prroteção Civvil e de toddos os age
entes de
obrigam a um permanente
proteçção civil quee concorrem
m para o seeu combate. Qualquer que seja o balanço esstatístico
que see pretenda efetuar,
e
o ano
a de 20133, no que aos incêndio
os florestaiss diz respeitto, ficará
sempre marcado
o pela existtência de 9 vítimas mortais
m
(8 bombeiross e 1 autarrca) que
infelizm
mente perd
deram a vida no decur so de operaações de co
ombate. Parra além do elevado
númerro de vítimaas a lamentar entre os operacionaais, registaram‐se aindaa 575 feridos entre
os opeeracionais e 94 feridos civis.

116

O seu ttratamento estattístico é apresentado em capítulo próprio.
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A ANP
PC deu con
ntinuidade a uma cu idada prep
paração e aprontameento do disspositivo
especial de comb
bate a incê
êndios floreestais, em estreita coordenação e articulaçção com
endo em
todas as entidadees que concorrem parra a defesaa da floresta contra inncêndios, te
uência à re
ealização dde um con
njunto de ações de treino ope
eracional
2013 dado sequ
especialmente dirrigidas aos Corpos de bbombeiros, num total de 134 açõões que envvolveram
niverso de 300 formadores e 2.8860 operaccionais form
mados em áreas identificadas
um un
como p
mpanhas annteriores, taais como, a implementtação do sistema de
prioritárias após as cam
gestão
o de operaçções, as téccnicas de coombate com ferramen
ntas manuaais e mecân
nicas, as
técnicaas de comb
bate com recurso a trattores de rassto, as operrações de ccomando e controlo
de unid
dades de reeforço e o controlo de operações aéreas.

De aco
ordo com a Organizaçãão Mundial de Meteorrologia, o ano de 20133 foi consid
derado o
sexto aano mais quente desd
de que há reegistos [ano
o de 1850]. Apesar de sse ter registtado um
Inverno e Primavvera chuvossos, que co ntribuíram para um reduzido núúmero de in
ncêndios
floresttais nos primeiros 6 meses,
cas verificaadas nos meses
m
as ccondições meteorológi
m
m
de
Verão,, nomeadam
mente, tem
mperaturas elevadas associadas a baixos va lores de hu
umidade
relativa,

quer

diurna,

quer

notturna,

co
omplementa
adas

com
m

ventos

fortes

predom
minantemeente do quadrante Lestte, contribu
uíram para uma
u
secageem muito ráápida da
grandee quantidad
de de vegettação existeente após o Inverno ch
huvoso, inccrementand
do muito
significcativamentee o perigo de
d incêndio florestal.
Não seendo as condições me
eteorológicaas diretamente correlacionáveis com o núm
mero de
igniçõees, constato
ou‐se, todavvia, que a coonjugação dos
d dois fattores criou ccondições propícias
p
ao desenvolvimeento dos in
ncêndios, oos quais, pela sua simultaneid
s
ade, conce
entração
espacial, temporral e inten
nsidade, coontribuiram para o desenvolvim
d
mento de grandes
dios. Desta forma, e muito
m
por foorça do cenário meteo
orológico veerificado no
os meses
incênd
de Julh
ho e Setemb
bro, o valorr da severid ade meteorológica117 alcançou, eem 2013, o segundo
s
valor m
mais elevad
do dos últim
mos 12 anoos, com exceção do an
no de 2005 (ano caraccterizado
por fo
orte seca meteorológic
m
ca), ultrapaassando o valor
v
alcanççado em 2 012. Numaa análise
mais fina, de base distrital, constatou‐sse que o vaalor verifica
ado em alguuns distrito
os, como
foram os casos de Viseu, Vila Real oou Viana do
d Castelo, acabaram
m por ser bastante
b
ores aos reggistados em
m 2005.
superio
117

Parâmeetro que permitee comparar a evolução das condiçõões meteorológiccas entre vários anos.
a
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O Disp
positivo Especial de Combate
C
a Incêndios Florestais (DECIF) exxpresso na Diretiva
Operaccional Nacional (DON) N.º 2/20133 integrou, durante a fase mais ccrítica de 2013, um
total d
de 9.337 operacionais, 1.976 veícu
m
aéreo
os (2 meios aaéreos contratados
ulos e 47 meios
adicion
nalmente para
p
os messes de Seteembro e Ou
utubro), com
mposto porr 4.531 bom
mbeiros,
apoiad
dos por 1.0
019 veículo
os pertenceentes às Asssociações Humanitárrias de Bom
mbeiros.
Contou
u igualmente com ope
eracionais ddo Grupo de
d Intervençção e Socoorro (GIPS) da
d GNR,
com in
ntervenção em 11 distrritos, com uum total de
e 591 eleme
entos apoiaddos por 73 veículos
e pela Força Espe
ecial de Bo
ombeiros (FFEB), que in
ntegrou um efectivo d e 236 operracionais
dos por 50 veículos,
v
disstribuídos ppor 7 distrito
os. Do dispo
ositivo de coombate a in
ncêndios
apoiad
floresttais fizeram ainda parte 1.506 eleementos do Instituto da
d Conservaação da Natureza e
Floresttas (ICNF),, onde se
e incluem 279 equip
pas de sa
apadores fflorestais, 230 da
AFOCEELCA118, parra além de 948 elemeentos do SEEPNA‐GNR responsáveeis pela dettecção e
vigilância. A AM
MN/PM gaarantiu a segurança da navegação a 51 operaçções de
reabasstecimento (Scooping) realizadas pelas aeronaves anfíb
bias de com
mbate aos in
ncêndios
floresttais, CANAD
DAIR e FIRE BOSS,
B
em eespaços de jurisdição marítima.
m

Contou
u, ainda, co
om o apoio importantte das Força
as Armadass, as quais ao abrigo do
d Plano
Lira do
o Exército e de solicitações aos restantes ramos, em
mpenharam um efetivo de 15
máquinas de rasto
o, de um to
otal de 276 máquinas mobilizadas
m
e 58 pelotõões militare
es (1.219
militarres) em açõ
ões de com
mbate indireeto, vigilânccia, rescaldo
o e consoli dação da extinção.
e
Ainda no âmbito da
d colaboraação com ass Forças Arm
madas, esta
as levaram a cabo um conjunto
c
enhando
de misssões de patrulhamentto e vigilânccia em áreaas florestaiss de maior vvalor, empe
um to
otal de 760
0 pelotões militares, num total de 15.960 militares. De referir que se
procurrou manterr os níveis elevados
e
dee eficácia na
n intervençção dos meeios de inte
ervenção
que co
onstituem este
e disposittivo, privileegiando a vigilância dissuasiva, a ddeteção opo
ortuna e
o dom
mínio dos incêndios na sua fase innicial, estab
belecidos ne
esta diretivva, sendo que 90 %
dos inccêndios foraam dominados na fasee de ataque inicial (até 90 minutoss após o alerta).

118

A AFOCELCA é um agru
upamento complementar de em presas do grupo Portucel Soporccel e do grupo ALLTRI que com um
ma estrutura
nal tem por misssão apoiar o combate aos inccêndios florestais nas proprieda
ades das empreesas agrupadas, em estreita
profission
coordenação e colaboraçãão com a Autorida
ade Nacional de PProtecção Civil ‐ ANPC.
A
[Disponíve
el em: http://www
w.afocelca.com/#].
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A áreaa do Parqu
ue Natural da Pened
da Gerês (P
PNPG) continuou, em
m 2013, a merecer
especial atenção no que aos incêndioss florestais diz respeito, através da ativação
o de um
ões Nacionaal dedicado,, o qual estabelece, du
urante a fasse Charlie do DECIF,
Plano d
de Operaçõ
a existtência, em permanência, de um
m Dispositivo Conjunto
o de Defesaa Contra In
ncêndios
(DCDC
CI) por via daa constituiçção de 2 Forrças de Inte
ervenção Rá
ápida (FIR), localizadas em dois
de estacion
namento pró
óximos de dduas importtantes áreas naturais ((Mata de Albergaria
locais d
e Ramiscal), comp
postas por operaciona
o
is do ICNB, dos Bombe
eiros, da FE B e do GIPSS‐GNR. A
presen
dedicado permitiu concluir que
nça deste dispositivo
d
e, na sua área de in
nfluência
(fregueesias de Peedra Bela, Campo
C
do Gerês e Te
erras de Bo
ouro), se coonseguiu manter
m
o
númerro de igniçõ
ões num quantitativo
q
o bastante reduzido quando
q
com
mparado co
om anos
anterio
ores. Este parque co
ontou aind a com a instalação de um sisstema de deteção
autom
mática de inccêndios florestais e appoio à decissão, tendo este sistem
ma sido resp
ponsável
por 1551 alertas dee ignições confirmadoss.

Emborra os meioss aéreos não sejam ressponsáveis pela extinçção dos incêêndios flore
estais, já
que esstes incêndios se combatem no tterreno através da acçção dos reccursos terre
estres, a
sua uttilização no
o combate é essenciaal para o domínio
d
de
e incêndioss nascentess e para
contrib
buir para a diminuiçãão da inteensidade daas frentes de fogo, ppossibilitando uma
interveenção mais rápida e segura
s
dos recursos te
errestres. Em 2013, aoo nível do combate
c
aéreo, foram reaalizadas 6.8
887 missõees, um valo
or bastante superior aaos verificaados nos
último
os dois anoss, indicadorr reveladorr da intensidade com que se dessenvolveram
m alguns
dos inccêndios. Face à situaçãão de incênndios floresstais vivida no períodoo de 09 de agosto
a
a
03 de setembro, Portugal, através daa ANPC, acionou protocolos de ajuda múttua com
Françaa e Espanha, tendo co
ontado com
m a presença, inicialm
mente, de ddois aviões anfíbios
Canad
dair francesees, aos quais se juntouu um terceiiro avião, e 6 missões de apoio por parte
de aviõ
ões anfíbioss Espanhóiss, num totall de 44 missões aéreass e 120 horras de voo. Durante
o perío
odo mais crrítico de inccêndios (enttre 01 e 04 de setemb
bro de 20133), Portugal acionou
ainda o mecanism
mo europeu
u de proteçção civil, tendo contad
do com a prresença de 2 aviões
anfíbio
os Canadairr da Croáciaa, que efetuuaram 23 horas de voo
o em 8 misssões de combate a
incênd
dios florestaais.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 244

2011

2012

2013

Horas
voadass

Número
Missões

Número
Aeronavess

Horas
voadas

Número
Missões

Número
Aeronaves

Horas
voadas

Número
Missões

Número
Aeronaves
A

5.1655

6.500

42

4.438

4.812

44

7.112

6.887

47*

*Incluiu 2 aeronaves adicio
onais contratadas no período de 001 Setembro a 31
1 de Outubro.

À semelhança do que já se verificou
v
em
m 2012, no início do mês
m de dezeembro foi ativado o
Plano de Operaçõ
ões da Serra da Estrelaa (PONSE). Este plano tem como finalidade a gestão
operaccional, conjjunta e plu
urianual, dee um Dispo
ositivo conjunto de Prrotecção e Socorro
(DICSEE), constituíído por me
eios humannos e equip
pamentos de
d respostaa operacion
nal, com
especial incidênciia para a área do Macciço Central da Serra da
d Estrela. Este dispossitivo foi
constittuído, considerando o grande aflluxo de visitantes a esta região durante o Inverno,
tendo em vista a realização de
d diversass actividades ao ar livre
e, originanddo, com frequência,
situaçõ
ões probleemáticas no
n âmbito da prote
ecção e do
d socorroo que exxigem o
empen
nhamento de
d diversos Agentes d e Protecção
o Civil. Abrange os disstritos da Guarda
G
e
Castelo
o Branco e é constituíído, durantee a semanaa, por 20 op
peracionais,, aumentan
ndo para
41 opeeracionais durante
d
os fins‐de‐sem
f
mana e feriad
dos, envolvvendo operaacionais doss Corpos
de Bom
mbeiros, FEEB e elemen
ntos da Bas e Táctica de Busca e Resgate
R
de M
Montanha da Serra
da Estrrela dos GIP
PS/GNR, e esteve
e
em fuuncionamento até ao final
f
do mêss de Abril de 2013.
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Siste
ema Prisio
onal e Reiinserção Social
S
A Direção‐Geral de
d Reinserçção e Serviçços Prisionaais (DGRSP) tem por m
missão assegurar o
desenvvolvimento das políticaas de preve nção crimin
nal, de execcução das peenas e med
didas de
reinserrção social e a gestão articulada e complem
mentar dos sistemas tuutelar educcativo e
prision
nal, assegurrando cond
dições com patíveis com a dignid
dade humanna e contribuindo
para a defesa da ordem
o
e da paz social.
No preesente subccapítulo acrescentou‐sse, face a anteriores
a
Relatórios, informação
o sobre
Penas e Medidas não privativvas da liberrdade e sobre a Área Ed
ducativa.

CARRACTERIZAÇÃO
O DA POPULAÇÃO PRISIONALL EM 31 DE DEZZEMBRO DE 20
013
PENAS E MEDIIDAS PRIVATIVAS DE LIBERDADEE ‐ SITUAÇÃO JURRÍDICO‐PENAL

Em 31 de dezemb
bro de 2013
3, a populaçção prisional total era de
d 14.284 reeclusos, inccluindo
e 2.590 (18,1%) e o de ccondenados era de
251 iniimputáveis.. O número de preventtivos era de
11 6944 (81,9%). Quanto
Q
ao se
exo, 94,1% eram home
ens e 5,9% mulheres.
m

Relativvamente a 2012, regiistou‐se um
m aumento
o de 677 no
n número total de reclusos,
r
mostraando‐se esttável a relação entre ppreventivoss e condena
ados (à sem
melhança de 2012),
não ob
bstante o peso relativvo dos preeventivos te
er decrescido 1,4% e a relação entre a
populaação prision
nal femininaa e masculinna ter‐se ap
presentado praticamennte imutáve
el de um
ano paara o outro.
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Re
eclusos existen
ntes em 31 de
e Dezembro, segundo
s
o sex
xo e os escalõ
ões de idade,
po
or países da na
acionalidade
2013
Sexo e Idade
e

HOMENS

TO
OTAL

MULH
HERES

Idade

Id
dade

16 a 18

19 a 24

25 a 39

40 a 59

60 e +

Total

16 a 18

19 a 24

25 a 39

40 a 59

60 e +

Total

63

1433
3

6791

460
06

538

13
3431

0

72

403

344

34
4

853

14
4284

RECLUSOS
S PORTUGUESES

51

1075
5

5496

386
68

499

10
0989

42

299

277

30
0

648

11637

RECLUSOS
S ESTRANGEIROS

12

358
8

1295

73 8

39

24
442

0

30

104

67

4

205

647
26

Países da
d África

9

229

748

406
6

11

1403

0

6

38

19

2

65

14
468

Angola

5

41

112

57

1

2
216

2

1

3

2
219

erde
Cabo Ve

2

119

433

2
232

7

7
793

3

18

12

34

8
827

Guiné Bis
ssau

2

48

104

52

1

2
207

1

5

4

10

2
217

8

34

10

1

53

4

1

5

5
58

10

3

1

14

2

2

1
16

9

9

18

1

1

1
19

10

25

14

49

1

5
50

3

21

29

53

1

9

6
62

1

Nacionalida
ade dos Reclusos

TOTAL DE
D RECLUSOS
S

Marrocos
s
Moçambique
Nigéria
S. Tomé e Príncipe
Outros
Países da
a América do Sul

2

59

211

83
3

5

3
360

Brasil

2

50

179

55

2

2
288

Colômbia
a

1

10

7

1

19

Paraguaii

3

3

1

Venezuela

3

7

4

Outros

2

12

64

d Europa
Países da

1

Alemanha
a

1

0

2

6

16

30

17

64

4
424

10

18

10

38

3
326

1

1

2
20

6

1
13

7

2
22

7

4

2

1

15

2

4

1

16

1

31

6

5

1

12

4
43

307

222
2

19

6
613

35

30

1

74

6
687

1

6

1

8

0

8

Bulgária

4

8

4

Espanha

6

49

65

5

1
125

França

2

13

12

2

29

5

16

2

23

1

24

1

1

1

2

Grã-Breta
anha

16

Holanda

1

11

11

Itália

1

7

9

17

Moldávia
a

2

12

13

27

44

142

36

Roménia
a

1

1

1

2
224

Russia

7

5

Ucrânia

25

22

1

48

1
4

11

4

2

3
1

1

11

1

13

4

27

23

6

60

p
Outros países

6

29

27
7

4

66

1

8

1

1
17

19

144

6

3
35

1

2
24

2

2
26

4

2
21

0

2
27

25

2
249

0

1
12

1

1

4
49

8

6

15

7
75

1

1

2

6
68

12

Outros

1

0

A relaçção entre reclusos
r
esttrangeiros ((18,5%) e portugueses
p
s (81,5%) eevoluiu sem
m que se
registaassem alterrações de maior, senndo, todavia, de realççar que o valor relattivo dos
recluso
os estrangeeiros observou cerca de meio ponto
p
perce
entual a m
menos, face ao ano
anterio
or, quebra esta
e que se regista peloo terceiro ano
a consecu
utivo.
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ASPETOS RELAATIVOS AO CRIMEE

A cateegoria da criminalidad
c
de com maaior peso entre
e
os re
eclusos con denados fo
oi a dos
“Crimees Contra o Património”, seguidda dos “Crimes Contra
a as Pessooas” e dos “Crimes
relativos e Estupeefacientes”.

Os “Crimes Contraa as Pessoas”, em que predominaam os homiccídios, depoois de terem
m subido
cinco anos segu
uidos e de
e, no anoo transato,, terem descido ligeeiramente (‐0,2%),
ndo‐se acim
ma dos “CCrimes relaativos e
recupeeraram o peso relattivo perdiddo, manten
Estupeefacientes” e com valores estatístiicos equivalentes aos crimes
c
patriimoniais.
No quee se refere às penas, assistiu‐se
a
a uma diminuta quebrra, pelo seggundo ano e depois
de cinco anos co
onsecutivos de subidass, da prisão
o por dias livres (‐0,11% relativam
mente a
2012), à estabilização do escalão de 3 a 6 anos e a uma currta subida ddo peso relativo do
o dos valorres também
m se observou nos
intervaalo de 1 a 3 anos (+0,6%). A e stabilização
escalões de 12 a 15 anos, que
q se mantteve igual. Nos escalõ
ões dos 15 a 20 e dos 20 a 25
de pena observaram‐se
e ligeiras dim
minuições.
anos d
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Reclusos condenados, segundo o escalão da pena, em 31 de Dezembro

35
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15
10
2012

5

2013

0

REGIMES E MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO

No âmbito das medidas de flexibilização das penas foram concedidas, no decurso de 2013,
10.164 licenças de saída jurisdicionais, não tendo regressado, no dia e hora fixados, 69
reclusos. Esta medida apresentou uma taxa de sucesso de 99,4%. Em 31 de Dezembro de
2013 estavam a trabalhar em Regime Aberto no Exterior 27 reclusos e ao longo do ano
verificaram‐se 68 pedidos de Regime Aberto no Exterior. À data de 31 de Dezembro
estavam em Regime Aberto no Interior 1 393 reclusos.

OCORRÊNCIAS

Registaram‐se 62 mortes repartidas por 13 suicídios e 51 por doença. Relativamente a
2012 verificaram‐se menos quatro óbitos no cômputo geral e menos três situações de
suicido. A descida dos suicídios verifica‐se depois de um ano (2012) em que se verificou
uma subida acentuada, relativamente ao ano anterior, em que se registaram 8 suicídios,
oscilação que, repetindo movimentos verificados em anos anteriores, testemunha a
dificuldade de prevenção do fenómeno, uma vez que se tem vindo a dar continuidade ao
Programa Integrado de Prevenção do Suicídio, que está implementado desde 2010. Este
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prograama, que ab
brange todo
os os Estabeelecimentoss Prisionais,, assenta nuuma dupla vertente
v
de detteção preco
oce de sinais e sintomaas de alerta/risco de su
uicídio em rreclusos entrados e
de um
ma sinalizaçãão eficiente para os reclusos já em cumprrimento dee pena privativa de
liberdaade que apresentem
a
m risco de suicídio. A sua operacionalizaação implica uma
articulação próxim
ma entre oss sectores dda vigilânciaa, da educa
ação e da saaúde que discutem
d
dicamente os
o casos sin
nalizados em
m sede de reunião de
e uma “Equuipa de Obsservação
period
pecífica a caada Estabeleecimento Prisional.
Permanente”, esp

d
s do volum
me de evasõ
ões e do
Registaaram‐se, dee 2012 para 2013, aceentuadas diminuições
númerro de reclussos evadido
os. Tratou‐sse de uma descida
d
que
e coloca o aano de 2013
3, logo a
seguir ao de 2011
1, como aquele em quue este tipo
o de ocorrências foi m
mais baixo na última
décadaa. De referir que, neste período, foram frusttradas quattro tentativaas de evasãão e que
todos o
os nove recclusos evadiidos foram recapturados.

Fruto d
da ação do
os elemento
os do Corpoo da Guarda Prisional, registaram
m‐se apreen
nsões de
diversaas quantidaades de produtos esstupefacientes nos Esstabelecimeentos Prisio
onais. O
volumee de apreen
nsões aume
entou 26% no haxixe e 425% na heroína, teendo diminuído em
10% a cocaína aprendida. Para estees resultad
dos contrib
buíram, inddubitavelme
ente, os
trabalh
hos desenvvolvidos pe
elas equipass cinotécniicas, tanto na prevennção dissuaasora da
entrad
da de estupefacientess nos Estabbelecimento
os Prisiona
ais, como nna sua detteção. A
distribuição por tiipo de prod
duto, quantiificado em gramas,
g
foi a seguinte::
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Quaantidade de estupefaciente
e
es apreendidos em 2012 e 2013 (em graamas)

No cap
pítulo das revistas
r
e buscas
b
efetuuadas apree
enderam‐se
e 67 armass brancas, in
ncluindo
as arteesanais, 108
8 seringas e 48 agulhass, que estão
o particularmente assoociadas ao consumo
c
de esteeroides anaabolizantes.. Estas apreeensões rep
presentaram
m, quando ccomparadass com as
verificaadas em 20
012, uma diminuição
d
de 35,5% relativame
ente às arm
mas branca
as e um
aumen
nto de 17% e 47,9%, re
espetivameente, para as
a seringas e para as aggulhas.

Seriingas e agulh
has apreendid
das em 2013 e 2013
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Arrmas brancass apreendida
as em 2012 e 2013
2

Foram igualmentee apreendid
das 1 222 teelemóveis (+
+0,9%), enq
quanto no aano anteriorr haviam
sido ap
prendidos 1 211.
No decurso do ano de 2013
3 foram coomunicadas 27 agressõ
ões a elem
mentos do corpo
c
da
guardaa prisional, o que rep
presenta um
m aumento
o deste tipo de ocorrrências, facce às 19
agressões registad
das no decu
urso do anoo anterior.

PENAS E MEDIIDAS NÃO PRIVA
ATIVAS DE LIBER
RDADE – ÁREA PENAL

Em 311 de dezem
mbro de 201
13 encontraavam‐se em
m execução
o um total dde 26.540 penas e
medidas não priivativas de liberdade e de execcução na co
omunidadee no âmbito
o penal.
Verificou‐se um aumento
a
de
e 3%, compaarativamente com o an
no de 2012..
Destaccaram‐se, na fase pós sentencial, as medidaas de Suspensão da Exxecução da Pena de
%) e, na faase pré‐
Prisão (45%) e as
a medidas de Trabalhho a Favorr da Comun
nidade (25%
ncial, a med
dida de Susp
pensão Provvisória do Processo (16
6%):
senten

ano/
/
medid
da

2013
3

Suspensão
Trabalho a
Suspensão
M
Medidas
da Exe
ecução Libe
erdade
Favo r da
Provisóriia do
relativas a
da Pe
ena de Cond
dicional
Comunidade
Inim
Processso
mputáveis
Priisão
4.263
3

6.64
43

11..900

2
2.520

386

Outras

Total de
T
penas e
medidas

828

26.540

2012
2
3.981
1
6.71
11
11..175
2
2.617
381
887
25.752
Penas e medidas nãão privativas de liberdade e de ex ecução na comun
nidade em execução no âmbito peenal – 31 de Deze
embro
Fontee: dados provisórrios recolhidos a 117FEV14 do Siste
ema Integrado de
e Reinserção Sociaal (SIRS)
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Tx
cresc
c

3%

As 26.540 penas e medidas em execuçção corresp
ponderam a um total dde 24.721 pessoas,
sendo 22.317 (90
0%) do géne
ero masculiino. A relaçção entre masculino/fe
m
eminino não sofreu
alteraçções face a 2012.

ano/
g
género

masculin
no

fem
minino

omisso

tota
al
pesso
oas

2013

22.317
7

2.402

2

24.7
721

2012

21.666
6

2.290

8

23.9
964

Tx
T
cre
esc
3
3%

Número de pesssoas com penas e medidas em exe
ecução no âmbito
o penal, por géneero
Fontee: dados provisórrios recolhidos a 117FEV14 do Siste
ema Integrado de
e Reinserção Sociaal (SIRS)
Cada pesssoa pode ter mais que uma pena
a/medida em exeecução fruto de processos diferentes. Por essa raazão, o número de
d pessoas é
inferior ao
o número de pen
nas e medidas.
Legenda:
Suspensão
o Provisória do Processo – art. 281º n.º 2, 4º e 6º CCPP, Lei 112/2009
Trabalho a Favor da Comunidade – art. 58ºº CP, art. 490º n.ºº 3, 496º n.º 3 CP
PP
Suspensão
o da Execução daa Pena de Prisão – art. 50º. 51º, 522º, 53º, 54º CP, art.
a 44º e 45º D/LL 15/93, Lei 112/22009
Liberdadee Condicional – arrt. 64º CP
Medidas d
de Segurança relaativas a Inimputá
áveis – art. 91º, 9 4º, 98º n.º 4 CP, art. 202º n.º 2 CP
PP

Relativvamente àss idades, destacou‐se
d
e o grupo etário doss 21‐30 annos (29%), não se
verificaando tambéém alteraçõ
ões face a 22012. O gru
upo etário dos
d 17‐20 aanos foi o único
ú
em
que see registou um
ma diminuição do núm
mero de pesssoas (‐11%).

Número de
e pessoas com peenas e medidas em
e execução, porr grupo etário
Fontee: dados provisórrios recolhidos a 117FEV14 do Siste
ema Integrado de
e Reinserção Sociaal (SIRS)
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No quee respeita à nacionalidade, a relaçção entre portugueses (91%) e esttrangeiros (9%)
(
não
registo
ou alteraçõees em 2013
3, face a 20 12. Do totaal de indivíd
duos estranggeiros (1.96
66), 65%
eram o
oriundos do
os países afrricanos.

Total Pessoas
P
Portug
gueses
Estrang
geiros
África
Cabo Verde
Angola
Guiné-Bissau
São Tomé e Príncipe
M oç
çambique
Guiné
M arrocos
Senegal
África do Sul
Outros
América
Brasil
V
Venezuela
Canadá
Geórgia
A
Argentina
Estado
os Unidos
Outros
Europa
Roménia
Ucrânia
França
Espanha
M oldova (Repú
ública de)
A
Alemanha
Bulgária
Reiino Unido
Rússia (Federração da)
Rússia
Suiça
Outros
Ásia
P
Paquistão
Ba
angladesh
China
Outros
dado omisso
o

2012
23.964
21.730
1.992
1.315
624
291
207
75
42
39
10
9
8
10
401
369
16
3
4
1
3
5
251
63
50
34
17
22
10
13
12
12
4
14
25
9
5
6
5
242

2013
24.721
22.550
1.966
1.282
620
299
198
69
39
29
7
6
5
10
392
363
12
4
4
3
3
3
275
62
61
31
24
22
13
12
10
10
10
6
14
17
9
6
0
2
205

Número
o de pessoas com
m penas e medidaas em execução, por
p nacionalidadee
Fontee: dados provisórrios recolhidos a 17FEV14 do Siste
ema Integrado de
e Reinserção Sociial (SIRS)
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Ao tottal de 24.72
21 pessoas com pena s e medidaas na comu
unidade em
m execução a 31 de
Dezem
mbro de 201
13, correspo
onderam um
m total de 35.568
3
crimes registadoos.
Destaccou‐se a categoria de “Crimes coontra o Patrrimónio” (3
32%), subcaategoria de “Crimes
contra a Propried
dade”, entre
e os quais oos vários tipos de roubo e furto (7.776), segguida da
catego
oria dos “C
Crimes con
ntra as Pesssoas” (24%), subcategoria de “Crimes contra
c
a
Integriidade Físicaa”, nomead
damente oss crimes de
e violência doméstica (2.647) e ofensa
o
à
integridade física voluntária simples e grave (1.63
33). Relativa
amente aoss “Crimes previstos
p
em Leegislação Avulsa” (23%
%), destacaaram‐se oss crimes re
espeitantes a estupeffacientes
(3.706) e o crime de conduçãão sem habbilitação leggal (2.930). Na categorria “Crimes contra a
de” (17%) predominou
p
u o crime dee condução de veículo com taxa de
d álcool
Vida em Sociedad
igual o
ou superior a 1,2 g/l (2..633).
Compaarativamentte a 2012, observou‐sse uma dim
minuição de
e 5,47% noo número registado
dos deesignados “ccrimes estraadais” – conndução com
m álcool e se
em carta dee condução..

Número de pe
essoas com penaas e medidas em execução,
e
por tip
pologia de crimess
Fonte: dados provisórios recolhidos a 17FEV14 do Sistem
ma Integrado de Reinserção Social (SIRS) de acordoo com a Tabela de
d Crimes
2
do Co nselho Superior de
d Estatística, DR
R, 2ª série, nº 2400, 16 Dezembro
Registados, Deliberação n.º 2291/2011
Nota:Cadaa pessoa pode teer mais que um crrime e ocorrênciaas registados.
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As pen
nas e medid
das fiscalizad
das por vigiilância eletrrónica em execução
e
a 31 de dezembro de
2013 ((705) repreesentaram 2,65%
2
do ttotal de penas e medidas em exxecução no
o âmbito
penal e registaram
m uma dimiinuição de 22,62% face ao total de casos em eexecução em
m 2012.
Contin
nuou a destaacar‐se a Medida
M
de CCoação de Obrigação
O
de
d Permanêência na Ha
abitação,
com uma represeentatividade
e de 55%, embora com uma dim
minuição dee 20% face a 2012.
bém uma subida de 899% dos cassos em execcução assocciados ao crime
c
de
Verificou‐se tamb
p
de
e contactos .
violênccia doméstiica, no âmbito da fiscallização da proibição

da de
Medid
ano /
Coacçã
ão de
designa
ação
Obrigaçção de
da pena/
Perman
nência
medida
na Habiitação

na de
Pen
Prisão na
Habiitação

Adaptação à
Lib
berdade
Con
ndicional

Vigilância
eletrónica em
e
c
contexto
de
violência
doméstica fiscalização da

Modificaçção
da Execuçção
da Pena de
d
Prisão

total

Tx
cresc

5
10

693
724

-4,28%

proibição de contacttos

2013
2012

390
489

70
7
9
96

18
13

210
116

Penas e medidas fiscalizadaas por Vigilância Eletrónica por co
ontexto penal
Fonte: dados provisórrios recolhidos a 17fev14 do Sistema Integrado de Reinserção Sociaal (SIRS)
Legenda:
Medida de Coação de Obrigação de Permanência na Habitaação – art. 201º, n.º
n 1 e 3 CPP
Prisão na Habitaçãão – art. 44º, n.º 1 CP
Pena de P
Adaptação
o à Liberdade Condicional – art. 62º
6 CP
Vigilância Eletrónica em co
ontexto de violên
ncia doméstica – aart. 31º, 52º, 152
2º CP, Lei 112/200
09
d Pena de Prisão
o – art. 120, n.º 1 e 2, Lei 112/200
09
Modificaçção da Execução da

ÁREA TUTELARR EDUCATIVA

Em 311 de dezem
mbro de 2013,
2
no ââmbito da Lei Tutelar Educativva, encontravam‐se
internaados em ceentro educaativo um tootal de 251
1 jovens dos quais, 2229 (91%) do
o género
masculino. Deste total, 10 jovens (3,98%
%) encontraavam‐se em
m ausência nnão autorizaada (não
regresso após au
utorização de saída), o que correspondeu
u a 241 joovens efetivvamente
presen
ntes em cen
ntro educatiivo.
O regiime semiab
berto continuou pred ominante (67% dos casos)
c
e, nno que se refere à
situaçãão jurídica, destacou‐sse a medidaa de internaamento em centro eduucativo (93%). A 31
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de dezzembro de 2013
2
encon
ntravam‐se ainda em centros
c
educativos 41 jjovens com
m medida
de inteernamento em regime de Fim‐de‐‐Semana.

M
Caute
elar de
Internamento para Medida
Cen
ntro Educativ
vo

Total de

perrícia a)

Me
edida de Interrnamento

Guarda b)

c)

Reg
gime d)

jovens
Semi
aberto
o

Fechado

Semi
aberto

echado
Fe

Aberto

Semi
aberto
o

CE Nav
varro de Paiva
aF
CE Nav
varro de Paiva
aM
CE Santa Clara F
CE Santa Clara M
A
Olive
eira
CE P. António
CE Bela
a Vista
CE Oliv
vais
CE Mon
ndego
CE Santo António
al Masculino
Subtota
Subtota
al Feminino
Total

13
3
4
7
25
5
25
9
1
3
5
7
8
28
37
1
24
4
5
3
38
8
0
18
20
22
37
7
2
3
2
30
0
28
38
8
26
2
1
229
9
2
0
9
150
3
10
29
22
2
0
0
7
12
0
1
251
1
2
10
36
6
162
0
4
Jovens in
nternados em ce ntro educativo por regime e situação jurídica
Fonte: dados
d
provisórioss recolhidos a 2 jaaneiro 2014 do Siistema Integrado de Reinserção Soocial (SIRS)

Fechado

2

16
10
9
35
2
37

A largaa maioria (8
83%) dos jo
ovens internnados em centro
c
educcativo, em ddezembro de
d 2013,
tinha 116 anos ou mais, corre
espondendoo a média de
d idades nos rapazes a 16,66 anos e nas
rapariggas a 16,63 anos.
Por freequência, continuaram
c
m a destacaar‐se as cattegorias dos 17 e 16 aanos – 30%
% e 27%,
respetivamente.

Jovens innternados em centro educativo po
or idade
Fonte: dados
d
provisórioss recolhidos a 2 jaaneiro 2014 do Sistema
S
Integrado
o de Reinserção SSocial (SIRS)
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Aos 2551 jovens in
nternados correspondeeu um total de 2.108 crimes registtados. Desttacaram‐
se os ““Crimes con
ntra o Património” (522%), subcate
egoria de “C
Crimes conttra a Propriedade”,
entre o
os quais os vários tipo
os de rouboo e furto. Se
eguiu‐se a categoria
c
dee “Crimes contra
c
as
Pessoaas” (40%), subcategori
s
a de “Crimees contra a Liberdade Pessoal” (aameaça e co
oação) e
“Crimees contra a Integridade
e Física”.

Joven
ns internados em
m centro educativo
o por tipologia de
e crimes
Fonte: dados
d
provisórioss recolhidos a 2 jaaneiro 2014 do Siistema Integrado de Reinserção Soocial (SIRS)
Nota:Cadaa jovem pode terr mais que um crime e ocorrênciass registados

Em deezembro dee 2013, e faace ao mês anterior, o número de
d jovens innternados diminuiu
d
3,46%,, sendo o vaalor mensal de ocupaçãão mais baiixo dos últim
mos dois annos.
A méd
dia mensal registada em
e 2013 fooi de 275,2
25 jovens in
nternados ttendo‐se ve
erificado
uma diminuição de
d 1,16%, faace à médiaa registada em
e 2012 (27
78,5).
m
de internamennto em cen
ntro educativo, no âm
mbito da Leii Tutelar
Para aalém das medidas
Educattiva, encon
ntravam‐se ainda em execução,, na fase pré‐decisãoo, 86 med
didas de
Suspen
nsão do Prrocesso com
m e sem M
Mediação e,
e na fase pós‐decisãoo, 725 med
didas de
Acomp
panhamento Educativo e Frequêência de Programas
P
Formativoss, 337 med
didas de
Imposiição de Ob
brigações e Regras dee Conduta e 177 med
didas de Taarefas e Pre
estações
Económ
micas a Faavor da Co
omunidadee, num tottal de 1.32
25 medidass de execu
ução na
comun
nidade.
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Segurrança Rodoviária

REVVISÃO INTERCAALAR DA ESTRA
ATÉGIA NACION
NAL DE SEGUR
RANÇA RODOVIÁRIA

Em 20013, a Autoridade Nacional de Seegurança Ro
odoviária (A
ANSR) conccluiu o proccesso de
Revisão Intercalaar da Estrratégia Naccional de Segurança Rodoviáriia (ENSR), com a
colabo
oração do In
nstituto Sup
perior de Ciiências do Trabalho
T
e da
d Empresaa (ISCTE‐IULL), tendo
em vissta atualizarr os objetivos e as açõões‐chave a serem imp
plementadaas no períod
do 2013‐
2015.
No âm
mbito da im
mplementação da EN SR para o período de
d 2008‐20015, aprovaada pela
Resolu
ução do Co
onselho de Ministros n.º 54/200
09, de 26 de
d junho, e da execu
ução das
ações‐‐chave nelaa previstass, foram eefetuadas, designadamente, a monitorizaação do
desem
mpenho e avaliação inttermédia nnos anos de
e 2011 e 20
012. Assim,, e durante
e aquele
primeiro ano tevee início o prrocesso de R
Revisão Inte
ercalar da ENSR,
E
tendoo em vista proceder
p
à avaliação dos reesultados obtidos na pprimeira fase, bem com
mo o planeaamento dass ações a
executtar até 2015
5.
O proccesso de revvisão interccalar foi cooordenado pela
p ANSR, com
c
a partiicipação do
o ISCTE –
Instituto Universitário de Lisboa
L
e o envolvime
ento de trê
ês estruturaas: a estru
utura de
pilotaggem,

consstituída

pelos

repreesentantes

políticos

dos

divversos

ministérios

interveenientes no
o desenvolvvimento da ENSR, a estrutura técnica, que inntegra as en
ntidades
oficiaiss, com resp
ponsabilidades no secctor da segu
urança rodoviária, e o grupo consultivo,
constittuído por reepresentanttes da socieedade civil.
A Reviisão Intercaalar da ENSSR contempplou um ap
profundame
ento concepptual relevaante, ao
estabeelecer uma visão para a Segurançça Rodoviária em Portu
ugal: «Alcannçar um Sistema de
Transp
porte Rodovviário Huma
anizado», eem que a sinistralidade rodoviáriia deverá te
ender, a
longo prazo, paraa um resultado de zeero mortos e zero feridos gravess, reconheccendo‐se
como imperativo ético que «Ninguém
«
ddeve morrerr ou ficar pe
ermanentem
mente incap
pacitado
na seq
quência de um
u acidentee rodoviárioo em Portug
gal».
Após u
uma análisee das estatíssticas de sinnistralidade e tendo pre
esente a infformação divulgada
pela O
Organização
o Mundial de Saúdee (OMS) e pela Com
missão Eurropeia (CE), foram
identifficados novvos grupos e fatores de risco, o que levou
u à redefinnição dos objetivos
o
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estratéégicos, com
m um espettro mais al argado de intervenção, mas conncentrado em sete
objetivvos.
A defin
nição dos objetivos
o
op
peracionais obedeceu ao
a mesmo método,
m
o qque conduzziu à sua
reduçãão para 13. Deste trabaalho resultoou a produçção de um documento
d
de apoio à Revisão
Intercaalar e de uma
u
propossta de consstituição de
e 13 grupo
os de trabaalho, no âm
mbito da
estrutu
ura técnica,, ambos sub
bmetidos à apreciação da estruturra de pilota gem.
As ativvidades a desenvolve
er pelos grrupos de trabalho
t
tin
nham por missão analisar e,
eventu
ualmente, reformular
r
os objetivoos operacionais, bem como
c
identtificar um conjunto
c
de açõ
ões‐chave a implemen
ntar em 20113‐2015. Daas reuniõess dos grupoos de trabalho, que
decorrreram entree o final de 2012 e graande parte do ano de 2013, resuultou uma proposta
p
inicial de ações‐ch
have.
No segguimento de
d uma análise crítica das mesmaas, validada
a pela estruutura de pilotagem,
enviaraam‐se orien
ntações e re
ecomendaçções a todoss os grupos de trabalh o, tendo em
m vista a
sua refformulação
o e a aprese
entação doss planos de ação finaiss, a integrarr no docum
mento de
revisão
o intercalar da ENSR.
A partticipação do
o grupo con
nsultivo, poor sua vez, foi assegurada atravéés de reuniião e da
consulta do documento de apoio
a
à Revvisão Interccalar no sítiio na Internnet da ANSR. Desta
forma,, em setem
mbro de 201
13 foi subm
metido à ap
preciação da
d estruturaa de pilotaggem um
docum
mento da reevisão interrcalar para o período 2013‐2015 que, após ter sido ob
bjeto de
ligeirass alteraçõees, contemp
pla 13 objeetivos operacionais e 131 ações chave, ten
ndo sido
apreciaada positivvamente pe
ela Resoluçãão de Consselho de Ministros
M
nºº 5/2014, de 13 de
janeiro
o.

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 260

ASPPETOS DE INDO
OLE OPERACIONAL
SINISTRALIDAD
DE RODOVIÁRIA

O ano de 2013 fez história no nosso paíís ao ter sid
do o ano em
m que se reggistou a ma
ais baixa
dade rodovviária das ú
últimas déca
adas. No qu
uadro seguiinte aprese
enta‐se o
taxa de sinistralid
númerro total dee acidentes de viaçãoo119 com e sem vítimas120, e dee vítimas re
egistado
durantte os anos de
d 2012 e 20
013, respettivamente:
BALA
ANÇO DA SI NISTRALIDA
ADE RODOV
VIÁRIA
Continente (1)

Regiões Autónomas (2)

Totaal

Dif.
2013/2012
2

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Total d
de acidentes (3
3)

114890
0

116035

4887

4833

119777

120868

1091

Vítiimas mortais

573

519

11

20

584

539

‐45

Ferridos Graves

2060

2001

183

180

2243

2181

‐62

Ferridos Ligeiros

36190

35917

1391

1408

37581

37325

‐256

(1) Fonte:: BEAV’s (2012, jaaneiro a junho 20
013) e ANTENAS (jjulho a dezembro
o 2013)
(2) Fonte:: ANTENAS (2012 e 2013)
(3) Fonte:: ANTENAS (acideentes com e sem vítimas)

Em 2013 verificou
u‐se um aum
mento do n
número de acidentes
a
(+1.091), coorresponden
nte a um
acréscimo de 0,9
9%. Contudo, este aum
mento não teve repercussão dirreta no núm
mero de
e 2013, uuma diminu
uição do
vítimass mortais, na medida em que see verificou,, também em
númerro deste tipo de vítimas.
Neste último ano
o, morreram nas estrradas portu
uguesas, co
onsiderandoo o somató
ório dos
registo
os do Contin
nente e Reggiões Autónnomas, men
nos 45 pesssoas do quee no ano de
e 2012, o
que co
orrespondeu
u a uma dim
minuição 77,7%. O ano
o de 2013 fiicou tambéém marcado
o por ter
sido o ano em que
q houve menos ferridos grave
es e leves, traduzindoo‐se em menos 62
(‐2,8%
%) e menos 256
2 (‐0,7%), respetivam
mente, face
e ao ano de 2012.
No quee respeita ao
a Continen
nte propriaamente dito
o, o número
o total de aacidentes de viação
apreseentou um aumento
a
de
d 0,9% (+11.145 ocorrências), co
omparativaamente com
m o ano
anterio
or. Relativamente ao número
n
de vítimas, ve
erificou‐se um decrésccimo de 54
4 vítimas
mortais (‐9,4%), 59
5 feridos graves
g
(‐2,9%
%) e 273 fe
eridos ligeiros (‐0,8%).
119

Acidentte na via pública ou que nela tenh
ha origem envolveendo pelo menoss um veículo em movimento, do cconhecimento das entidades
fiscalizado
oras (GNR e PSP) e da qual resulte
em vítimas e/ou ddanos materiais.
120
Só os accidentes participaados às Forças Po
oliciais.
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Já nas Regiões Au
utónomas, em relaçãoo a 2012, co
onstatou‐se
e uma reduução no núm
mero de
aciden
ntes e ferid
dos graves, com decrééscimos de
e 54 aciden
ntes de viaçção (‐1,1%)) e de 3
feridoss graves (‐1
1,6%). Relativamente às vítimas mortais e feridos levves verificou‐se um
aumen
nto de 9 vítimas morta
ais (+81,8%)) e e um aumento de 17
1 feridos liigeiros (+1,2%).
Efetuando uma an
nálise ao níível distritall, verificamo
os que o comportamennto dos indicadores
enta homoggeneidade, sendo que se verifica, claramente, maior
de siniistralidade não aprese
gravidaade nos distritos das áreas
á
metroopolitanas de
d Lisboa e Porto, nos ddistritos adjacentes
e no dee Faro, por razões asso
ociadas ao ttráfego exisstente.
No quee concerne ao número
o de acidenntes com víttimas, Lisbo
oa, apresennta o maior número
de acid
m vítimas. Neste
N
senti do, verifico
ou‐se um aumento facce a 2012, em 150
dentes com
aciden
ntes, apreseentando um
m registo tottal de 24.72
21 acidentes. Também
m o distrito do
d Porto
continua a apreseentar o seggundo maioor registo em
m termos de
d acidentees ocorridoss. Assim,
apreseentou, em 2013,
2
um to
otal de 21.0009 acidentes, correspondendo a mais 768 do
d que o
períod
do homólogo
o.
Constaata‐se que os distritoss do interioor são aque
eles que apresentam vvalores mais baixos
apesarr de alguns distritos te
erem visto aaumentar o número de acidentess, designadamente,
Vila Reeal, Bragança e Évora.. O distrito que apresentou uma maior queebra no núm
mero de
aciden
ntes foi o de
d Setúbal com menoos 176 acidentes, confforme podeemos consttatar no
mapa sseguinte:

Accidentes com Vitimas
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No quee diz respeiito às vítimas mortais, verificamo
os que o distrito de Lisbboa e Porto
o têm os
piores valores, corresponden
ndo a 26% ddo total dass vítimas mo
ortais verificcadas em 20
013.
u
diminuuição de 14
4 vítimas
O distrrito do Porto, contrariamente aoo de Lisboa, registou uma
mortaiis correspon
ndente a 18
8%. O distritto de Lisboaa, por sua vez,
v registouu um aumento de 6
vítimass mortais, correspond
c
ente a um acréscimo de
d 9%. No distrito de Faro, verificou‐se a
maior diminuição
o em termos de vítima s mortais, passando
p
de 43 vítimaas mortais em
e 2012
m
em 2013,
2
o quee significa um
ma redução
o de cerca dde 53%.
para 20 vítimas mortais

Vitimas Mortaiis

Na generalidade,, verifica‐se
e que a quuase totalid
dade dos distritos do interior viu o seu
uarda, Caste
elo Branco, Portalegre,, Évora e
númerro de vítimaas aumentar, designadaamente, Gu
Beja. N
No litoral, ap
penas Lisbo
oa e Aveiro, registaram
m um aumen
nto.
Várias são as explicações para
p
a reduução do nú
úmero de vítimas
v
moortais ao longo dos
último
os anos, sen
ndo que, de
d uma form
ma geral, os
o comporttamentos m
mais adequados ao
volante, a melhoria da segu
urança passsiva e ativa do parque
e automóveel, as novass e mais
moderrnas infraesstruturas, a maior e maais apertadaa fiscalização policial, eentre outross fatores
concorrrem para aquele
a
desid
derato.
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Tambéém a contraação da mobilidade asssociada à re
edução do PIB
P per capiita tem con
ntribuído
para a redução do
d número
o de viagenns (veja‐se as quebrass de vendaas de comb
bustíveis
petrolííferos) e, co
onsequentemente, parra uma men
nor exposiçã
ão ao risco, repercutind
do‐se na
melhoria de todos os indicad
dores associiados à sinisstralidade rodoviária nnacional.
Apesarr das melho
orias muito significativaas verificad
das nos últim
mos anos, aainda há a laamentar
o factto de tereem morrido
o 539 pes soas na estrada em consequêência de acidentes
rodoviários registtados no nosso
n
país em 2013. Ainda assim, não pooderá deixaar de se
congraatular com o facto de em 2013 sse terem ve
erificado menos 7,7% de vítimas mortais
compaarativamentte a 2012
2, ano em
m que se registaram
m 584 mo rtes nas estradas
portugguesas.
Consid
derando qu
ue em 2007, ano de criação daa ANSR, se
e registaram
m 854 mortos em
conseq
quência de acidentes de viação cconclui‐se que,
q
nos últtimos seis aanos, o núm
mero de
vítimass mortais so
ofreu, de um
ma forma p rogressiva, uma redução de 36,9%
%.
Na verrdade, o trrabalho dessenvolvido pela ANSR
R encontra‐se alinhadoo com a su
ua visão
institucional de “ttraçar o rum
mo para um
ma segurança rodoviária
a sustentávvel” em Porttugal.

CONTRAORDEN
NAÇÕES RODOV
VIÁRIAS

No an
no de 2013
3 a ANSR aumentou a sua cap
pacidade operacional nos proce
essos de
contraordenação conforme se poderá constatar dos quadro
os e análisees seguinte
es, ainda
que o número de autos regisstados no SSistema de Informação
I
de Gestão de Autos – SIGA121
tenha diminuído.

121

O SIGA
A é um aplicativo
o vital e imprescindível para asseggurar a gestão do
o processo contrraordenacional roodoviário, que prroporciona à
ANSR o su
uporte das ativid
dades de gestão dos
d processos dee contraordenaçãão, (gestão do cicclo de vida da coontraordenação) desde o seu
registo, garantindo o conttrolo de cobrançças (interface com
m SIBS e CTT), o controlo e emisssão das decisõees proferidas pela
a ANSR e do
as sanções acessóórias.
cumprimeento das sanções pecuniárias e da
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1.527.409

1.6
600.000

1.3313.431

1.4
400.000
1..129.130

1.2
200.000

936.214

1.0
000.000

2012
2013

8800.000
6600.000
324.6611 311.570

4400.000
2200.000

73.618 65.64
47

0
Muito Graves

Gravess

Leves

Total

Número de aautos registados no SIGA – 2013
Fonte: Reelatório da UGCO – SIGA 2013

Por tip
po de gravid
dade, os autos de conttraordenaçãão decidido
os em 2013 tiveram a seguinte
s
distribuição:

1.1168.428

1.200.000

1.028.849

1.000.000

84
44.240 844.906

800.000
2012
600.000

2013

400.000

2 69.355
161.632

200.000

222.977 54.167

0
Mu
uito Graves

Graves

Leves

Total

Distribuição dde autos decidido
os por gravidade
Fonte: Reelatório da UGCO – SIGA 2013
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1147972,0
1037453,0

12
200000,0
10
000000,0
8800000,0
6600000,0

2012
2
2013
2

371412,0
2614166,0

4400000,0
2200000,0
,0
Pre
escritos

Cobrados

Distribuiçãoo de autos prescritos e cobrados
Fonte: Reelatório da UGCO – SIGA 2013

Durantte o ano aqui
a
em análise (20133) foram de
ecididos 1.1
168.428 (um
m milhão, cento e
sessen
nta e oito mil, quatro
ocentos e vinte e cinco) proce
essos de coontraorden
nação. A
“máqu
uina” de con
ntraordenaçções foi bem
m mais eficiente do qu
ue no ano trransato (2012), pois
o número de auto
os decididos aumentouu significatiivamente (+
+13.6%) o qque corresp
pondeu a
um aumento de registos em 139.579 facce ao ano anterior.
a
mero de auttos registad
dos em 201 3 diminuiu comparatiivamente aao ano de 2012.
2
Na
O núm
verdad
de, o númerro de autos registados em 2013 diminuiu em
m 14% face aao ano transato.
Assim, se em 201
12 haviam sido
s
registaddos pela PSSP, 551.164
4 autos, essee número diminuiu
d
para 528.148 em 2013. Já no
o caso da G
GNR, passou
u‐se de 530..563 autos para 467.57
76 autos
registaados. No qu
ue respeita às Entidaddes Municip
pais, o número baixou de 445.68
82 autos,
registaados em 201
13, para 317.707 registtados em 2012.
Várias são as razõ
ões que pod
demos apo ntar e que contribuíram para estte resultado
o. Se por
na utilizaçãão do veícu
um lad
do se verifiicou uma diminuição
d
ulo automóóvel, decorrrente do
agravaamento da situação socioeconó
s
mica, por outro lado
o, também se verificou uma
alteraçção no comportamento
o adotado ppelos condu
utores.
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Não no
os podemos esquecer que em 20012 houve um
u aumento
o da garanttia da aplicaação das
sançõees previstass para as infrações praaticadas e a diminuição
o do tempoo decorrido
o entre a
infraçãão e a decissão adminisstrativa, o qque de certta forma também acabbaram por estar na
origem
m daquela situação,
s
daa alteraçãoo dos comp
portamentos e, conseqquentemen
nte, uma
diminu
uição de auttos de contraordenaçãão efetivamente levanttados.
No que respeita ao número
o de presccrições, este
e diminuiu substanciaalmente no ano de
m total de 2261.416 pro
ocessos, número que ccorrespondeu a um
2013, ttendo‐se reegistado um
reduçãão de 29,6%
% face ao nú
úmero de auutos prescritos no ano de 2012. CConstatámos, assim,
uma reedução em termos de prescrição absoluta co
orrespondente a 109.9996 autos du
urante o
ano dee 2013, o qu
ue não deixaa de se tradduzir num dado muito positivo.
Apesarr da reduçãão significativa, há quee referir aind
da, o facto de terem cchegado à ANSR
A
um
conjun
nto muito elevado de autos
a
presccritos e/ou em
e vias de prescrição o que não deixa de
ter rep
percussão direta na pre
escrição ainnda elevada.
Se esttabelecermo
os uma rellação entree as prescrrições e o número dee autos reggistados,
podem
mos dizer qu
ue 2013 traduziu‐se nuuma reduçã
ão de 4,4% face a 20122. Assim, enquanto
em 20012, a relaçãão entre au
utos prescrritos e autos registados foi de 244,3%, em 20
013 essa
mesmaa relação fo
oi de apenass 19,9%.
A níveel interno, e durante o ano de 2013, a Un
nidade de Gestão de Contraordenações
(UGCO
O) contou co
om 13 jurisstas decisorres, ou seja, mais 8 do
o que no anno de 2012 em que
apenass havia con
ntado com 5 juristas ddecisores. Relembre‐se
R
e que o quaadro de pessoal da
UGCO previa entãão 27 técnicos superioores juristass, número que
q efetivam
mente nuncca foi na
ngido.
sua pleenitude atin
No âm
mbito da melhoria
m
co
ontínua do sistema contraorden
c
nacional, a desmaterialização
verificaada em 201
13 do proce
esso contraaordenacion
nal, contribuiu para a redução do
o tempo
médio compreen
ndido entre
e a práticaa da infraçção e a ap
plicação daa respetiva sanção
reforçaando‐se, asssim, o efeiito disciplinnador da fisscalização e,
e sobretuddo, a dissuaasão das
más prráticas de co
ondução qu
ue, em largaa medida, estão
e
na basse dos acideentes rodovviários.
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INDICADORES GERAIS
G
DE DESEM
MPENHO 2013‐‐2012

Nos quadros abaaixo podem
mos verificaar os indicaadores de desempenhho da ANSSR numa
relação
o 2012‐2013, o que no
os permite ttirar algumaas ilações:
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Assim, e de acorrdo com oss quadros aacima, veriificamos qu
ue em todaas as variávveis que
respeittam diretamente ao desempennho da AN
NSR, as me
esmas tiverram um re
esultado
verdad
deiramente
e positivo durante o anno de 2013.
Devido
o a uma maaior eficiênccia da “máqquina” adm
ministrativa, a taxa de decisão au
umentou
em terrmos absolu
utos na orde
em dos 13,66% enquantto a prescrição baixouu em 29,6%..
Em terrmos relativvos, ou sejaa, consideraando o núm
mero de reg
gistos efetuuados em ambos os
anos, vverificámoss um aumen
nto dos auttos decidido
os em 21,6%
% e uma dim
minuição dos autos
prescritos em 4,,4%. O nú
úmero de autos cob
brados em 2013 regiistou uma quebra
onómica doo país e que
e acabou
significcativa (‐9,6%) a que nãão será alheeio a situaçção socioeco
por terr repercussãão na quebra de receitta verificad
da em 5,8%..
No ano
o de 2013, e no que respeita
r
à ddespesa, fo
oi adotada uma
u
políticca de conte
enção de
gastos, que passo
ou naturalm
mente pela rrenegociaçã
ão de contra
atos e que sse repercuttiu numa
descid
da muito positiva da de
espesa (‐13,,2%).
nçou um
No quee concerne aos dados de sinistral idade rodovviária, verificámos quee 2013 alcan
resultaado muito superior
s
ao
o verificado no ano traansato, com
m uma dimiinuição dass vítimas
mortaiis, feridos graves
g
e levves, o que não deixa de indiciar boas persppetivas de futuro e
posicio
onar Portuggal para o objetivo connstante da ENSR
E
de se colocar, atéé finais de 2015,
2
no
ranking dos 10 paaíses com sinistralidadee mais baixaa a nível europeu.
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INSPEÇÕES ÀS VIAAS

PONTOS NEGRROS122

A inspeeção a Ponttos Negros enquadra‐sse na atividaade de insp
peção à sinaalização do trânsito,
desenvvolvida pelo
o Núcleo de
e Fiscalizaçãão do Trânssito da Unid
dade de Preevenção Ro
odoviária
da ANSSR, nos termos conjuggados da al ínea a) do ponto 1.2. do Despac ho 10101/2
2007, de
16 de m
d artigo 2..º da Portarria 340/2007, de 30 dee março, na redação
maio, com a alínea n) do
dada p
pelo Decretto‐lei nº 138
8/2010, de 28 de deze
embro, com
m a finalidadde de identtificar as
medidas que po
odem contrribuir para a redução da sinisttralidade rrodoviária ou para
ncias.
minimizar as suass consequên
Neste sentido, em
m 2013 realizaram‐se 28 inspeçõ
ões aos pon
ntos negross registadoss no ano
de 20112. De salien
ntar que as inspeções aos locais realizam‐se
r
sempre noo ano seguin
nte à sua
identifficação e foram realizadas conjunttamente co
om as entida
ades gestorras das vias e com a
colabo
oração das Forças de Segurança
S
e consistiram na deslo
ocação aos locais identtificados
como

pontos negros

no
os diferenntes distritos, com vista à

identificação de

descon
nformidadees na sinalizzação existeente e de deficiênciass nas condiições de circulação
nos loccais identificados.

Disttrito

V
Via

Km
m
Iniciial

Km
Final

Sentido
o

Entidade Gestora daa
Via

En
nt.
Fiscalizadora

Leiria
Leiria
Po
orto
Po
orto
Po
orto
Po
orto
Po
orto
Po
orto
Po
orto
Visseu
Visseu
Lisb
boa
Lisb
boa
Lisb
boa

EEN1
E
EN1
A3
A3
A3
A
A44
EN15
A
A20
E
EN1
A
A24
EN16
A5
A5
A5

113,3
300
130,8
800
0,17
75
1,45
50
2,40
00
8,50
00
28,95
50
11,40
00
292,0
000
98,15
50
100,0
000
0,90
00
1,80
00
4,20
00

113,50 0
130,90 0
0,200
1,600
2,600
8,600
29,1500
11,6000
292,10 0
98,3000
100,20 0
1,100
2,000
4,400

_
_
crescente
decrescen
nte
decrescen
nte
crescente
_
crescente
_
crescente
_
crescente
crescente
crescente

EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
BRISA
BRISA
BRISA
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
Norscut
C.M.
C
Viseu
BRISA
BRISA
BRISA

GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
PSP
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR

122

Ponto negro – Define‐sse por ponto neg
gro, um "lanço d e estrada, com o máximo de 200
0 metros de exteensão, no qual se
e registaram,
os, cinco acidenttes com vítimas, no
n ano em análisse, e cuja soma de indicadores de gravidade é supeerior a 20”. O IG Indicador de
pelo meno
Gravidadee: IG = 100xM + 10xFG
1
+ 3xFL, em que M é o númeero de mortos, FG
G o de feridos gra
aves e FL o de ferridos leves.
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Lisb
boa
Setú
úbal
Lisb
boa
Lisb
boa
Braaga
Braaga
Braaga
Vian
na do
Casstelo
Faaro
Faaro
Lisb
boa
Lisb
boa
Lisb
boa
Santarém

IC17
IC20
A1
A8
EN
N101
EN
N 206
EN
N 310

10,80
00
1,60
00
2,10
00
7,70
00
98,30
00
40,40
00
30,65
50

11,0000
1,700
2,300
7,800
98,3500
40,4500
30,7000

crescente
decrescen
nte
crescente
decrescen
nte
_
_
_

EP ‐ Estradas de Portuggal
Baixo
B
Tejo
BRISA
AEA
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
CM V.N.Famalicão
V

PSP
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR
GNR

A
A28

69,90
00

70,0000

decrescen
nte

No
orte Litoral

GNR

EN
N 125
E
EN2
E
EN1
EN10
EN10
E
EN3

36,45
50
735,0
000
24,70
00
127,7
700
128,4
400
92,90
00

36,6500
735,20 0
24,9000
127,90 0
128,50 0
93,1000

_
_
_
_
_
_

EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal
EP ‐ Estradas de Portuggal

GNR
GNR
PSP
PSP
PSP
GNR

VISTORIAS

Em 2013, a ANSR participou na realizaçção de 5 vistorias para abertura a o trânsito de
d novas
vias ou novos troços de viaa, abaixo i ndicados, integrando a equipa do IMT, co
onforme
resoluçção do Conselho de Ministros n.º 174‐A/2007, de 17 de novembro..
IC3 – Avelar Sul – Avelar
A
Norte
EN 2238 – Sertã/Oleeiros ‐ Trecho 2
IC8 ‐ Nó de Peral ‐ Proença‐a‐Novva / Perdigão (A
A23)
A4/IP4 Lanço Vila Real/Quintanilh
R
ha
A4/IP4 Lanço Vila Real/Quintanillha ‐ Sublanço Nó de Ligação ao IP4 em Para
ada de Cunhos//Nó de Vila Rea
al Sul

OUTRAS INSPEEÇÕES DE VIAS

Em 2013 foram reealizadas 16
6 observaçõ
ões de vias – inspeçõe
es à sinalizaação e condições de
circulaação rodovviárias, ten
ndo sido eenviadas as
a correspo
ondentes rrecomendações às
entidades gestoraas das vias.
r
que deram oorigem ao envio
e
de
Foram, também, elaboradoss os corresppondentes relatórios
recomendações às
à entidade
es gestorass das vias, no sentido
o de efetuaarem as co
orreções
consideradas necessárias e/o
ou colocareem a sinalizaação considerada convveniente.
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PARECERES/IN
NSTRUÇÕES TÉCN
NICAS

Foram realizadoss emissão de parecerres e instru
uções técnicas no âm
mbito das matérias
m
seguintes:


Circulação
o rodoviária;



Sinalização
o do trânsitto;



Provas dessportivas;



Regulamentos municipais;



Procedimeentos de fiscalização doo trânsito.

APRROVAÇÃO DE EQUIPAMENTO
OS DE CONTRO
OLO E FISCALIZA
AÇÃO DO TRÂN
NSITO

EQUIPAMENTO
OS DE CONTROLO
O E FISCALIZAÇÃO
O DO TRÂNSITO

Foram aprovados 9 modelos de equipam
mentos de controlo
c
e fiscalização
f
do trânsito
o:


2 alcoolím
metros



3 balançass



1 cinemóm
metro;



3 parquím
metros.

SISTTEMA NACION
NAL DE CONTRO
OLO DE VELOCCIDADE ‐ SINCR
RO

Em 20013, a ANSR deu conttinuidade aaos procediimentos ten
ndentes à implementação do
Sistem
ma Nacionall de Contro
olo de Veloocidade (SINCRO) que
e se pretennde que se
eja uma
solução tecnológica integrad
da e multifoornecedor através da definição dee interfaces e de um
quadro
o de resp
ponsabilidad
des para cada um dos subsistemas (innterfaces abertas),
a
configu
urando asssim uma solução integrada num quadro abertto, compettitivo e
multifo
ornecedor que
q permitiirá a indepeendência to
otal da ANSR
R no que reespeita a aq
quisições
e deseenvolvimenttos futuros face a qualqquer forneccedor.
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O prottótipo do Sistema de Gestão
G
de EEventos de Trânsito
T
(SIGET) foi preeparado paara a sua
operaçção por parrte das forças de segurrança, foi te
estado e en
ntrou em fuuncionamen
nto. Face
ao quee estava iniccialmente previsto
p
no projeto, reggistou‐se um
ma alteraçãão, consubsttanciada
na inteegração no SINCRO do
os sistemas de controlo de velocidade installados no IC17‐ CRIL
(16 cin
nemómetros‐radar) e na
n A25 (2 cinnemómetro
os–radar).
Por ou
utro lado, procedeu‐sse à reform
mulação das peças processuais ddo SINCRO,, com o
intuito
o de lançar um único concurso ppúblico, tendo as referridas peças sido subm
metidas a
pareceer prévio da
d Agência para a Moodernização
o Administrrativa, nos termos e para os
efeitoss constantes do Decretto‐Lei n.º 1007/2012, de
e 18 de maio.
Concomitantemente, atravé
és da Resoolução do Conselho
C
de Ministroos n.º 94/2
2013, foi
autorizzada a realização da despesa pplurianual relativa
r
à aquisição
a
dde bens e serviços
necesssários para a implemen
ntação do SSistema Naccional de Co
ontrolo de V
Velocidade,, para os
anos d
de 2014 a 20
017.
Foi ain
nda dada co
ontinuidade
e à análise ddos locais de
d controlo de velocidaade, envolvvendo os
gestores das infraestruturass rodoviáriaas, tendo sido realizad
das visitas ttécnicas a diversos
locais passíveis dee instalação
o de cinemóómetros‐rad
dar, com vissta a aferir das suas co
ondições
físicas de instalaçãão.

CAM
MPANHAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA R ODOVIÁRIA

No deccorrer de 20
013 a ANSR
R desenvolvveu e promo
oveu ações de sensibil ização públlica, cuja
divulgaação se efeetuou atravvés do seu sítio na internet (www
w.ansr.pt) e do facebo
ook, dos
meios de comunicação sociaal (rádio, im
mprensa escrita e televisão), envioo direto de material
inform
mativo, conttando tamb
bém com o apoio das Forças de Segurança para a disttribuição
nacion
nal de materiais de sen
nsibilização, quer atravvés das resp
petivas esquuadras e com
mandos,
quer aquando de ações de fiscalização oou no âmbitto do programa Escola Segura.
Relativvamente àss ações de
e sensibilizzação públiica desenvo
olvidas pella ANSR em 2013
destaccam‐se as seeguintes:
 Campanhaa Carnaval – realizada no mês de fevereiro
 Campanhaa Páscoa – realizada noo mês de março
m
 Campanhaa Peregrina
ação a Fátim
ma – realizada no mês de
d maio
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 Campanhaa do Peão1223 – realizadda no mês de
d dezembro
o
No âm
mbito do ob
bjetivo estrratégico inccluído na Revisão
R
Inte
ercalar 20112‐2015 da ENSR –
Proteçção dos Utentes Vulnerráveis (peõees, conduto
ores de velo
ocípedes e dde veículos de duas
rodas a motor) e atendendo a que os ppeões são oss utentes mais
m vulnerááveis da via pública,
a ANSR
R elaborou o Guia do Peão, ondee se ensinam
m ou se reccordam as rregras, as normas e
os com
mportamen
ntos que os peões deevem cump
prir e adottar de moddo a garan
ntir uma
circulaação mais segura
s
para todos, viisando a sensibilizaçã
ão dos messmos por forma
f
a
promo
over a segurrança rodovviária.
Conscientes de que
q
a divu
ulgação do s conselho
os presente
es no Guiaa do Peão assume
particu
ular importância, espe
ecialmente numa alturra em que as estatístiicas referen
ntes aos
atropeelamentos dentro
d
dass localidadees revelam que é imp
preterível aagir no sen
ntido de
combaater esses atropelame
entos, nom
meadamentte através da sensibiilização rod
doviária,
avanço
ou‐se com o desígnio de
d criar um “Guia do Pe
eão”.
Preten
ndeu‐se assim, criar um
m sentimennto de resp
ponsabilidad
de dos peõões, atende
endo aos
seus direitos e deeveres, e de
e especial aalerta para as
a situaçõess de maior risco, prete
endendo
igualm
mente desenvolver a consciênci a cívica do
os conduto
ores em reelação aoss peões,
nomeaadamente no
n que resp
peita aos m ais desprottegidos (cria
anças e idossos), e às situações
de maior risco (deentro das lo
ocalidades, condições meteorológ
gicas adverssas e relaçãão com a
via).
a Estrada – realizada no mês de de
ezembro
 Campanhaa Código da
 Campanhaa Risco – realizada no m
mês de dezembro
 Folheto <1
14 – realizada no mês dde dezembrro
 Folheto Ve
elocípedes – realizada no mês de dezembro
A ANSSR colaboro
ou também
m com vár ias entidad
des ligadas à segurannça rodoviáária que
partilh
ham com a nossa organ
nização o ddesiderato de
d combate
er a sinistrallidade rodo
oviária e,
assim, promoverem a prevvenção e a segurançaa rodoviária
a nacional. Essa colab
boração,
123

Foi celeebrado um Proto
ocolo de Distribuição do Guia do PPeão entre a ANSR, GNR, PSP, PRP, ACA‐M, ACP, APPSI, APS, CONFAP
P e GARE.
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baseou
u‐se, essencialmente, através daa produção de material de segurrança rodoviária, e
cuja diistribuição ficou
f
a cargo das entid ades com quem
q
estabeleceu parcceria/s.
Em co
olaboração com várias entidaddes foram desenvolvidas as seeguintes açções de
sensibilização:
 Campanhaa “Duas ou Quatro Ro das, Há Esp
paço Para Todas”
T
– divvulgação de
e spot de
televisão da referid
da campannha, em colaboração com a Guarda Nacional
N
na (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Federaação Portugguesa de
Republican
Cicloturism
mo e Utilizadores de Biicicletas (FP
PCUB) e a Sp
port Zone – Sports Division SR,
S.A;
 Dia da Memória
M
‐ impressão de flyers alusivos a este dia e participaação na
homenageem às vítimaas da estradda, em Viseu, em colab
boração com
m a ACA‐M;;
 Campanhaa “Não Dê Boleia
B
ao So
ono” – impressão de brochuras
b
allusivas a este tema,
em colabo
oração com a APS – Asssociação Po
ortuguesa de
e Sono;
 Campanhaa “Álcool e Condução,, Motorista
a Isto é Con
ntigo” – imppressão de folhetos
alusivos a este tem
ma, em coolaboração com a Federação ddos Sindicatos de
Transportees e Comun
nicações – FFECTRANS;
 Campanhaa “ Ano Novo Código Novo” – Im
mpressão de
e folhetos aalusivos a essta nova
temática;
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 Campanhaa de Natal “Everybody
“
y Hurts” ‐ em
e parceria com a Assoociação Porrtuguesa
de Seguraadores, a ANSR lanççou uma campanha de prevennção e se
egurança
rodoviária de Natal e de Ano N
Novo 2013//2014. A ca
ampanha coonstituiu um
m alerta
ntes rodoviá
ários: a veloocidade excessiva, a
para quatrro das princcipais causaas de aciden
condução sob o efeito
o do álcool,, a não utilizzação do cinto de seguurança e a fadiga ao
mente, os
volante. A campanha pretendeuu sensibilizar tanto os adultos mass, especialm
jovens parra os perigos associaddos a comp
portamento
os de risco ao volante, muitas
vezes esqu
uecidos ou menosprezaados.

ATIVIDADES DESEENVOLVIDAS, PREVISTAS
P
E NÃ
ÃO PREVISTAS NO PLANO

PARTICIPAÇÃO
O EM EVENTOS

Com o objetivo de aprofun
ndar o conhhecimento em matéria de preveenção e se
egurança
rodoviária, a ANSSR em 2013, promoveuu e/ou participou em diversos
d
eveentos com variadas
entidades, que a seguir
s
se indicam:
GELLAN; LNEC; Câmaara Municipal da Ma
aia; APVE; CRP ‐ Co
ongresso
 CAP‐ MAG
Portuguêss Rodoviário; Movimeento ECO; AIMOB – LNEC; APA
A; Universid
dade de
Coimbra; ACAP;
A
Câm
mara Municiipal de Maffra; SPQ; ADFER; AMA
A; ANTRAM; AFESP;
ANECRA; Entre
E
outrass.

OBJETIVOS ESPPECÍFICOS DESEN
NVOLVIDOS CON
NSIDERADOS DE GRANDE IMPOR
RTÂNCIA

 Execução das ações da
d responsaabilidade exxclusiva da ANSR
A
previsstas na ENSR para o
ano de 2013;
 Participaçãão em grupos de trabaalho e comisssões especcializadas;
 Realização
o de vistoriias de âmbbito nacionaal para abe
ertura ao ttrânsito de vias ou
troços de vias;
v
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 Publicação
o das estaatísticas d e sinistralidade no âmbito daas atribuiçções do
Observató
ório de Segu
urança Rodooviário (OSR
R);
o de equipamentos de fiscalização
o;
 Aprovação
oviária com as forças dde segurançça (GNR,
 Coordenaçção da políttica de seguurança rodo
PSP e Políccias Municip
pais);
o de inspe
eções de ssegurança rodoviária a todos os pontos negros
 Realização
detetados no ano de 2012, num total de 28
8 pontos neg
gros;
 Realização
o de campaanhas de prrevenção ro
odoviária e de inúmerras outras ações
a
de
sensibilização;
p
e propostas dde legislação;
 Estudos, pareceres
o de alteraçções ao Códdigo da Esttrada resultantes da Leei nº72/201
13 de 03
 Introdução
de setemb
bro;
U
– ON
NU);
 Representtação em orrganismos innternacionaais (WP1 – UNECE
o de autos de contraordenação decididos em 21,6% face ao
 Aumento do número
anterior (2
2012) e tend
do por basee o número de autos re
egistados;
mento da caracterizaçãoo da sinistraalidade;
 Melhoram
dade da imaagem e de ações de se
ensibilizaçãão promovid
das e/ou
 Aumento da notoried
apoiadas pela
p ANSR;
didas de moodernização
o administrativa no âm
mbito da po
olítica de
 Consolidaçção de med
qualidade deste organismo;

LEG
GISLAÇÃO

Em terrmos de leggislação foraam publicaddos no ano de
d 2013 os sete (7) segguintes diplomas:
 Despacho n.º 4635/2
2013
Aprovaação do eq
quipamento
o alcoolímeetro qualitaativo da marca Lion, modelo 60
00, para
deteçãão da presença de álcool no sanguue.
 Despacho n.º 14058//2013
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Aprovaação do eq
quipamento
o alcoolímettro quantittativo da marca
m
Lion, modelo Inttoxilyzer
8000, p
para uso no
o controlo e fiscalizaçãoo do trânsitto.
 Despacho n.º 12389//2013
uipamento parquímetrro da marcaa PARKEON,, modelo STTRADA, desttinado
Aprovaação do equ
à medição do tem
mpo de estacionamentoo de veículo
os.
 Despacho n.º 14211//2013
e
to cinemóm
metro ‐rad
dar da marca Jenopttik Robot, modelo
Aprovaação do equipament
MultaR
Radar C, para controlo e fiscalizaçção do trânssito.
 Despacho (extrato) n.º
n 11041/22013
Aprovaação do equ
uipamento: instrumen to de pesaggem (balançça) da marcca IRD/PAT, modelo
«SAW CII».

 Despacho n.º 8379/2
2013
Aprovaação do equ
uipamento:: instrumennto de pesaggem (balança) da marcca Giropès, modelo
«BPR».
 Despacho n.º 445/20
013
nça) da marrca Haenni, modelo
Aprovaação do equipamento: instrumennto de pesaagem (balan
“WI 1003”.
 Lei 72/201
13 de 03 de setembro
o, décima terceira
t
alte
eração ao CCódigo da Estrada,
aprovado pelo Decre
eto ‐Lei n. º 114/94, de 3 de maio,
m
e prim
meira alteração ao
2005, de 233 de fevereiro ‐ as rece
entes alteraações ao Có
ódigo da
Decreto ‐LLei n.º 44/2
Estrada, constantes
c
da Lei n.ºº 72/2013, de 3 sete
embro, visaaram alcançar três
objetivos principais, nomeadaamente, o saneamen
nto das nnormas declaradas
inconstituccionais, ape
erfeiçoamennto de algumas regras de trânsitoo e simplificcação do
regime pro
ocessual das contraorddenações ro
odoviárias.
Das principais alteraçções ao Códdigo da Esttrada 2014, destacam‐‐se a introd
dução de
nceitos, tais como o de utilizad
dor vulnerá
ável, zona de coexisttência e
novos con
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velocípedees. Foram também introduzid
das alterações ao regime exxistente,
designadamente, re
edução da taxa de alcoolemia, circulaçção em ro
otundas,
untário depóósito e defe
esa.
transportee de criançaas, documenntos e pagamento volu

PRO
OMOÇÃO DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA
O

Na essteira da consolidaçã
c
o dos bonns resultad
dos alcança
ados nos úúltimos anos, que
permittiram colocar Portugal entre os ppaíses europ
peus que mais
m reduzirram a sinisttralidade
no quee se refere ao número
o de mortoos, o nosso principal objetivo
o
connsiste em atingir as
metas para os divversos objettivos da ENSSR.
Nesse sentido, co
oncluiu‐se os
o trabalhoos da revisãão intercalar da ENSR e aprovaraam‐se os
novos objetivos e o plano de
e Ações Cha ve para o período 2013‐2015.
Irá ser mantida a promoção da elabora ção e aprovvação por parte
p
das auutarquias de Planos
Municipais de Segurança
S
Rodoviária,, instrumento necesssário ao ccombate efficaz da
sinistraalidade em
m meios urbanos
u
quue regista em Portugal valoress muito elevados,
compaarativamentte com a maaior parte ddos países europeus.
e
Durantte o ano de
d 2013 foi criado um
m grupo de trabalho constituído
c
por eleme
entos da
ANSR, PSP, GNR,, PGR e APS, com viista à elab
boração doss requisitoss necessários para
desenvvolvimento de um sisttema de infformação de participaçções de aciddentes rodoviários.
Preten
nde‐se, assim, centraliizar toda a informaçãão relativa aos acidenntes, melho
orando o
conheccimento e a qualidade
e de inform
mação, e sim
mplificando
o ao mesmoo tempo prrocessos
relativos à aquisiçção de inforrmação e di sponibilizaçção da mesma às partees interessaadas.
Em terrmos de preevenção rod
doviária, háá que dar co
ontinuidade
e à realizaçãão de campanhas, a
fim dee promoveer a adoção
o de compportamento
os mais seguros e asssim reduzzirmos a
sinistraalidade rodoviária em Portugal.
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Conse
equênciass da atividade opera
acional

Durantte o ano 2013,
2
em resultado
r
dda atividade
e operacion
nal das FSSS, registaraam‐se as
seguintes conseq
quências em elemen
ntos policia
ais: 2 morrtos, 9 ferridos que tiveram
necesssidade de in
nternamento hospital ar, 356 feriidos que re
eceberam trratamento nas não
foram sujeitos a internamen
i
nto hospital ar e 289 fe
eridos não sujeitos
s
a trratamento médico,
conforrme discrim
minado na taabela seguinnte:

CONSSEQUÊNCIAS DA
A ATIVIDADE OPERACIONAL
O
NAS
N FSS
Mortos

Feridos c/internaamento

Feridos s/internam
mento

Feridoos s/tratamentto

GNR

1

1

154

68

PSP

0

3

123

217

PJ

0

3

77

4

SEF

0

2

0

0

PM

1

0

2

0

2

9

356

289

TOTAL

Efetuando uma comparação
c
o com os ddados do ano
a anterio
or, podemoos observarr que se
registo
ou mais um
ma morte e um decrréscimo do número de
d feridos com intern
namento
(meno
os 2), de feeridos sem internameento (menos 41) e de
e feridos seem necessid
dade de
tratam
mento médicco (menos 78).
7
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No quee respeita a danos em equipamennto policial, em resultado da atividdade operacional, a
PSP reegistou dan
nos em 92 viaturas ( mais 19 que em 201
12), cujo vvalor não fo
oi ainda
quantificado. Porr sua vez, a Polícia M
Marítima contabilizou danos
d
em 4 veículos e numa
embarrcação.
Em terrmos consequências paara terceiro
os, em resultado de inttervenções das FSS124, em
e 2013
foram registados os seguinte
es dados: 2 mortos125, 19 feridoss que tiveraam necessidade de
mento.
internaamento hospitalar e 12 feridos nãão sujeitos a internam

124
125

Feridoss sem internamento: dados fornecidos unicamentee pela PSP.
A mortte resultou de despiste de motociclo, na sequênciaa de persegução policial
p
(fonte: IG
GAI).
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Contribu
uto das Fo
orças Arm adas no âmbito
â
da Segurançça Interna
a
Este caapítulo tem
m como fontte o Estado ‐Maior Gen
neral das Fo
orças Armaddas e os trê
ês ramos
das Forças Armad
das.
Foram estabelecidos contacttos de cola boração co
om as Força
as de Segurrança no âm
mbito do
apoio às visitas de
d Altas Entidades milittares e civiss, visitas de navios aoss portos naccionais e
à realização de reuniões, co
onferências e cerimón
nias em terrritório nacioonal. De re
ealçar as
seguintes:


Conferência NATO
N
do “N EDBAG Gro
oup”;



Conferência NATO
N
“Netw
work Enabled Capabilities”;



Conferência NATO
N
“MEO
OC”;



Conferência NATO
N
“Exerrcício Seabo
order”;



Conferência NATO
N
“Exerrcício Obangame”;



X LPAC
L
Meetin
ng;



10TTH Lessons Learned Coonference;



Vissita do Coléggio de Defeesa da NATO
O;



Insspeções no âmbito
â
do TTratado CFEE e OPEN SK
KIES;



Relações bilaterais/multi laterais no âmbito do MDN;

No âm
mbito da partilha de In
nformações,, o EMGFA manteve ligações com
m a GNR, PSP,
P
SEF,
SIED e SIS.
Realizaaram‐se, co
om carácterr mensal, ass reuniões de coorden
nação de seegurança, nas quais
tomaraam

parte:

DIV.PLAN/E.M.ARM
MADA,

DIV
V.DSCM/E.M
M.

EXÉRCCITO,

CA/FF.AÉREA,

COAÇO
ORES, COMA
ADEIRA, PJM
M, JHQ LISB
BON, SIS, SIEED, PSP e GNR.
Destacca‐se, aindaa, neste contexto, a col aboração com os Serviços de Seggurança na cedência
c
de info
ormações geeoespaciaiss obtidas atrravés do Ce
entro de Sattélites.
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COLLABORAÇÃO DA MARINHA
COLABORAÇÃO
O COM A ANPC

 Disposittivo Especial de Combatee a Incêndio
os Florestais (DECIF)

Foram mantidos em prontidã o os meios previstos (pessoal e m
material) para a fase
Charlie,, do Plano Lira,
L
no perí
ríodo de 21A
AGO a 25SE
ET13. Durannte este período foi
empenhada uma força
f
de fuzzileiros, esccalão pelotã
ão, a fim dee efetuar patrulhas
p
e Natural daa Serra da Arrábida;
A
foram empennhados diarriamente
efetivass no Parque
25 milittares, 7 viatturas e 4 mootos 4x4.
Foram mantidas em
e prontidãão duas fo
orças de fuzzileiros, esccalão pelotãão, para
eforço dos ddispositivos a norte do
o Tejo, no p eríodo de 31AGO
3
a
intervenção em re
25SET13; diariame
ente estavam
m prontos a intervir 50
0 militares e 10 viaturaas.
 Plano '''TEJO''

Foram mantidos em prontidãão os meioss previstos (pessoal
(
em
material) de
e acordo
com a fase
f
de perrigo implem
mentada. Nãão se verificou qualquuer empenh
hamento
efetivo de meios durante
d
o anno de 2013..

COLABORAÇÃO COM A DIREÇÃ
ÃO‐GERAL DA A UTORIDADE MARÍTIMA
A
(DGAM
M)

 Combatte à poluição
o no mar porr hidrocarbo
onetos

Colaborração no exercício ‘‘G
GUARDEX 2013”, no período de 23 a 25SET
T13, nas
áreas de
d Sesimbraa e Cascais,, com a paarticipação dos “NRP JJacinto Cân
ndido”, “
NRP Viana do Casstelo”, “NR
RP Pégaso”,, “NRP Bacamarte”, “ NRP D. Carrlos I” e
“NRP Auriga”.
 Assistên
ncia a banhisstas (Reforçoo do ISN)

Reforço
o do Sistema de vigilânncia e assistência a ban
nhistas, no pperíodo de 01JUN a
30SET12, tendo sid
do empenhaados 90 millitares fuzile
eiros.
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COLABORAÇÃÃO COM A POLÍCCIA JUDICIÁRIA ((PJ)

 Combatte ao narcotrráfico:

Efetuad
das 2 operações em colaboraçção com a PJ, tendoo resultado
o numa
apreenssão de cerca de 6.300 KG de Haxixxe;
COLABORAÇÃO
O COM O SERVIÇ
ÇO DE ESTRANGEEIROS E FRONTEIIRAS (SEF):

 Europeaan Patrol Network (EPN)) ‐ FRONTEX:

EPN‐A3
3 (Sul da Maadeira e Poorto Santo) – Efetuado um total dde 1.682 ho
oras e 13
minutos de empenhamento de meios, tendo
t
sido fiscalizadass 121 embaarcações
endo um
(63 de pesca comercial, 56 dde recreio e 02 marítimo‐turísticcas) perfaze
total dee 616 pessoas fiscalizaddas;
EPN‐A1
1 (Algarve) ‐ Efetuaddo um tottal de 2.16
60 horas e 12 minutos de
empenhamento de
d meios, ttendo sido fiscalizada
as 399 embbarcações (242 de
pesca comercial,
c
124
1 de recreeio e 12 maarítimo‐turíssticas) perfaazendo um total de
1193 peessoas fiscaalizadas;

COLLABORAÇÃO DO EXÉRCITO
COLABORAÇÃO
O COM A ANPC:

‐
Plano “ Lira” ‐ Apoio no combbate aos foggos florestais.


1434 efetivvos empenhhados



214 viaturaas



92.858 KM percorridoos

Patrulhamento e vigilância
v


17.840 efettivos empennhados



5.075 viatu
uras

Plano “Aluvião” – Apoio
A
em CCaso de Eventuais Situa
ações de Chheias.
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COLLABORAÇÃO DA FORÇA AÉREEA
COLABORAÇÃO
O COM A ANPC:

Apoio à AN
NPC nos apo
oios aos foggos em 20 missões.
m

COLABORAÇÃO
O COM A POLÍCIA
A JUDICIÁRIA (P
PJ):

Realização
o de 92 misssões de bussca de alvoss a pedido da
d Polícia Juudiciária.

COLABORAÇÃO COM AS FORÇÇAS DE SEGURANNÇA:

Foi ministrado um cu
urso de treiinador/tratador de cães de deteçção de droga a um
elemento dos Serviço
os Prisionaiss.
Foi efetuaada uma açção de form
mação, na mesma áre
ea, a 4 ele mentos da mesma
corporação.
Participaçãão nas ope
erações dessencadeadaas pela Agê
ência Europpeia de Ge
estão da
Cooperaçãão Operacio
onal nas Frronteiras Exxternas doss Estados‐M
Membros da
d União
Europeia (FRONTEX) com uma aeronave C‐295M VIMAR, e ellementos do
d SEF ‐
Serviço de
d Estranggeiros e FFronteiras, que acom
mpanharam
m as misssões de
patrulham
mento no Mar
M Mediterrrâneo. Forram realizad
das 84 misssões, num total de
389 horas de voo.

COLABORAÇÃO
O AO NÍVEL DO COMANDO OPER
RACIONAL DA MADEIRA

 Colabora
ação com o SServiço Regio
onal de Protteção Civil (SSRPC):

No perío
odo de 10 e 15 de julho e de 14 e 23 d e agosto de
d 2013,
respondendo a soli citações do
o Governo Regional
R
da Madeira effetuadas
em 10 de julho e 122 de agosto
o, respetivamente, o CO
OM colaborou com
o SRPC através da coordenação e acompanhamentto do emprrego dos
meios e forças mi litares das Forças Arm
madas sedeeados na RAM
R
nas
operaçõ
ões de combbate e rescaaldo aos inccêndios quee deflagraram nessa
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data na RAM. Este apoio, em ambos os períodos,
p
m
materializou
u‐se com
Equipas de Patrulhhamento e Vigilância nos concelhhos de San
nta Cruz,
Calheta e Ribeira Brrava.
2
o COM
M colaboro
ou com o
No período de 03 a 13 de dezzembro de 2013,
SRPC naas operaçõees de comb
bate às cheias resultanntes do mau
u tempo
que asso
olou a RAM
M (operação
o “PORTO DA CRUZ”).. Esta operração foi
desencadeada na s equência das condiçõe
es adversass que se verrificaram
na RAM, principalm
mente no co
oncelho de Porto da CCruz, na madrugada
ovocaram in
nundações e deslizam
mento de
de 29 de novembrro, que pro
terras; a solicitaçãoo do Govern
no Regional da Madeiraa foi efetuaada em 3
de

dezzembro,

ttendo

o

COM

efe
etuado

a

coordenaação

e

acompanhamento do emprego dos meios e forças m
militares daas Forças
Armadass sedeado s na Regiião Autóno
oma da M
Madeira (R
RAM). A
colaboraação com o SRPC, IP‐R
RAM materializou‐se aatravés do envio
e
de
equipas compostass por militares e viaturas, para appoio ao Disspositivo
de Resposta Operaacional Regiional, no co
oncelho de Porto da Cruz (160
militaress e 20 viatu ras).
 Colabora
ação com as autoridadess regionais:

No período de 099 e 11JUL13
3, o Comando Operaacional da Madeira
(COM) participou
p
nno exercício de comu
unicações (SSIGEX) “LO
OBO 13”,
este ano
o organizaddo pelo Serrviço Regional de Protteção Civil, IP‐RAM
(SRPC, IP
P‐RAM). O eexercício en
nvolveu os comandos
c
ddas Forças Armadas
A
sedeadaas na Regiãão Autónoma da Ma
adeira (RAM
M), e também da
Guarda Nacional Reepublicana,, da Polícia de Segurannça Pública,, Serviço
AM) e da Direção
Regional de Proteeção Civil, IP‐RAM (SSRPC, IP‐RA
c
objetiivo principaal treinar
Regional das Floresstas. O exerrcício teve como
a utilizaação e obteer um mellhor conhecimento daas possibilidades e
limitações do Sisttema Integgrado de Comunicaçõ
C
ões de Seggurança,
Emergên
ncia e Defeesa da Mad
deira / Sisttema Integrrado das Redes
R
de
Emergên
ncia e Segurrança de Po
ortugal (SICO
OSEDMA/S IRESP) por parte do
Comand
do Operacioonal da Mad
deira e das unidades
u
e óórgãos da Marinha,
M
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do Exérrcito e da Força Aérrea sedead
dos na Reggião Autónoma da
Madeiraa.

COLABORAÇÃO
O AO NÍVEL DO COMANDO OPER
RACIONAL DOS AÇORES

 Colabora
ação com Seerviço Region
nal de Proteçção Civil (SR PCBA):

No dia 25JAN13
2
o Comando Operaciona
al dos Açorres particip
pou num
exercício
o, em CPX,, para a ce
ertificação dos planoss de segurança do
Aeroporrto da Hortaa.
No dia 15MAR13
1
o Comando Operacional dos Açorres particip
pou num
exercício
o, em CPX,, para a ce
ertificação dos planoss de segurança do
Aeroporrto de Santaa Maria.
No dia 25JAN13
2
o Comando Operaciona
al dos Açorres particip
pou num
exercício
o, em CPX,, para a ce
ertificação dos planoss de segurança do
Aeroporrto da Hortaa.
No perío
odo de 11 e 14JUN13 o Comando Operacioonal dos Açores, no
âmbito dos exercíccios da série AÇOR, planeou e exxecutou o exercício
e
AÇOR13, na modal idade de CPX, com vissta a exercittar, testar e avaliar
as diretivas e os plaanos em viggor no âmb
bito da part icipação daas Forças
efesa militaar duma ilhaa, com a
Armadass em açõess de proteçãão civil e de
participaação do SR PCBA. Em 2013
2
foi escolhida a Illha do Pico
o (PICUS)
para o desenvolvim
mento do exxercício.
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4.

BALA
ANÇO DA
A ATUAÇÃ
ÃO INTER
RNACION
NAL

Coop
peração daa União Europeia n
no Espaço de Liberd
dade, Seguurança e Justiça
J
O deseenvolvimen
nto de um Espaço dee Liberdade
e, de Segurança e dee Justiça, tal como
previstto nos Trattados da Un
nião Europeeia e do Fu
uncionamen
nto da Uniãão Europeiaa (TUE e
TFUE), consiste em
e asseguraar que a libberdade, que inclui o direito de livre circullação de
pessoaas em toda a União, po
ossa ser usuufruída em condições
c
de
d proteção , de segurança e de
justiça adequadass, eficazes e acessíveis a todos.
Neste sentido, ass políticas relacionada
r
as com o Esspaço de Liberdade, SSegurança e Justiça
têm vvindo a asssumir, de
e forma c rescente, maior imp
portância nnos último
os anos,
enconttrando‐se no
n centro do projeto eeuropeu a defesa
d
e a garantia
g
de uma área – Espaço
Schenggen – sem
m controlo de fronteirras internaas, e um espaço
e
de livre circulação de
pessoaas, assente nos valoress (basilares da União) de liberdad
de, democraacia, respeiito pelos
direito
os fundamen
ntais e pelo
o Estado de Direito.
Paralelamente, a realização deste Espaaço constitu
ui um elemento essen cial da resp
posta da
União Europeia aos desafioss mundiais, atuais e fu
uturos, sobrre domínioss relativame
ente aos
quais aas preocupaações e exp
pectativas d os cidadãoss europeus são muito eelevadas, taais como
a imigrração ilegal, a luta con
ntra a criminnalidade organizada ou
u o terroris mo. Estas questões
q
possueem uma fo
orte dimenssão transfr onteiriça, necessitand
n
do, por issoo, de uma estreita
cooperração policial e judiciáária entre oos Estados‐membros, e de uma aabordagem comum
para to
ornar a Euro
opa mais se
egura.
Com eefeito, a livre circulaçãão de pessooas, fruto da
d abolição
o dos contrrolos nas frronteiras
internaas comuns (Espaço Sch
hengen) enntre Estadoss‐membros,, apesar da s nítidas vaantagens
que ap
presenta, deve fazer‐se acompannhar por um
m reforço das “medidaas compenssatórias”
de seggurança e dos contro
olos nas frronteiras externas da UE, por fforma a co
ombater
eficazm
mente os riscos
r
assocciados à crriminalidade e às am
meaças com
m que a Eu
uropa se
confro
onta, tais co
omo o terro
orismo, a cr iminalidade
e transnacio
onal e organnizada, o trráfico de
estupeefacientes, a cibercrim
minalidade, o tráfico de
d armas e de droga, o tráfico de
d seres
human
nos e a crim
minalidade associada
a
à imigração ilegal.
i
Sabemos tambéém de antem
mão que
todos estes riscos e ameaçaas se adapttam de forma extremamente ráppida à evolução da
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ciênciaa e da tecn
nologia, colo
ocando em causa os valores
v
fundamentais da União Europeia
E
(UE).
e segurança
a existentess assenta, pois, no
Neste contexto, a articulaçãão das estrratégias de
p
significativvos no Esp
paço de
firme compromissso de continuar a alcançar progressos
Liberdade, de Seggurança e de Justiça, q ue respond
dam aos dessafios que sse colocam à UE, de
orma global e abrange
ente. Assim,, o conceito
o de segura
ança deve s er entendid
do como
uma fo
um conceito amp
plo e alargaado, que see estende a múltiplos setores, a ffim de faze
er face a
essas ggraves ameaças e a outras que te nham um impacto dire
eto na vida,, na segurança e no
bem‐eestar dos cid
dadãos euro
opeus.
c
de
e fronteirass, das auto
oridades
A cooperação daas autoridaades policiaais e de controlo
judiciáárias e de outros
o
servviços relaci onados, po
or exemplo, com os ssectores daa saúde,
seguraança social, proteção civil
c e da seegurança ro
odoviária, assumem,
a
nneste cenárrio, uma
importtância cresscida e ele
emento esssencial. Ne
esse enquadramento, os prograamas de
trabalh
ho plurianuais da UE tê
êm privilegi ado o reforrço da cooperação opeeracional.
Neste sentido, Po
ortugal con
ntinuou, aoo longo do ano de 2013, e à sem
melhança dos
d anos
anterio
ores, a asssegurar o cumpriment
c
to e execu
ução ao nívvel nacionaal do Progrrama de
Estoco
olmo126, quee constitui por excelênncia o quad
dro político
o de orientaação estratégica da
prograamação leggislativa e operacionaal no Espaaço de Liberdade, Seegurança e Justiça
(design
nada área Justiça
J
e Asssuntos Inteernos (JAI))) para o pe
eríodo 20100‐2014. A aplicação
a
deste P
Programa é,
é assim, um
ma prioridadde estratégica para a UE e para Poortugal, abraangendo
domínios como assuntos
a
de
e justiça e cooperação
o judiciária,, imigraçãoo, fronteirass, vistos,
proteçção internaccional, prevvenção e lutta contra o terrorismo, a criminallidade organizada e
a criminalidade grrave, coope
eração policcial e troca de informações, proteeção de dad
dos, bem
como a dimensão
o externa de
essas políticcas.
O ano de 2013 foi
f marcado pelo iníccio do debaate sobre o pós‐Estoccolmo, com
m vista a
assegu
urar o conttributo/imp
put de subsstância do Conselho quer
q
para a comunicação da
Comisssão sobre o futuro da área de JAII (prevista para
p
o 1º trimestre de 2014), que
er para o
debatee no Conseelho Europe
eu de junhho de 2014
4, onde deverão ser aadotadas as
a linhas
estratéégicas para a programaação pluria nual no perríodo pós‐Estocolmo. PPortugal participou,

126

COM (22010) 171 final, de
d 20 de Abril de 2010.
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desde o início, neste processso, mediantte o envio de contributtos escritos consolidados entre
os diveersos Ministtérios que participam
p
nneste exerccício (MAI, MJ,
M MNE, ACCIDI).
Ainda relativamente a docu
umentos dee orientação da ação desenvolvidda ao nível da UE,
q
em 2013, foi asseegurada a continuidad
de da apliccação da Esstratégia
importta referir que,
Europeeia de Segu
urança Inte
erna, do Ci clo Político
o da UE para Combatter a Criminalidade
Internaacional Graave e Organ
nizada, e appresentado o 4.º Relattório Anuall sobre Imiggração e
Asilo, ccom um baalanço dos progressos
p
da política migratória ao nível daa UE e dos Estados‐
memb
bros alcançaados no de
ecorrer do ano de 2012, do qua
al se destaccam as refferências
p Portugaal nos dom
mínios da
específicas ao traabalho que tem vindoo a ser desenvolvido por
migração ile
egal e migraação e desenvolvimentto.
imigração legal, im
mas que me receram esspecial aten
nção na ageenda políticca da UE
De refferir, ainda, como tem
em maatéria de Asssuntos Inte
ernos, as coonsequênciaas da “Prima
avera Árabee” e a crise na Síria,
e respeetivo impaccto em term
mos de fluxoos migratórrios mistos e de seguraança interna para a
UE, com destaquee para as prressões miggratórias e a resposta da
d UE à imiggração ilegaal por via
marítim
ma no Med
diterrâneo (e ao dram
ma da perdaa de vidas humanas), com a criação, em
outubrro, da Task‐‐Force para o Mediterrrâneo.
Merecce igualmen
nte especial destaque , atenta a sua nature
eza iminenttemente po
olítica, a
questãão levantada, por um grupo
g
restritto de Estados‐membro
os, sobre sittuações de fraude e
abuso no âmbitto do exercício da Liberdade de Circula
ação de PPessoas, afirmando
explicitamente qu
ue o direito dos cidadã os da UE à livre circula
ação não é ““incondicional”.
Importtará também reter que o ano dee 2013 foi particularme
p
ente marcaado pelos se
eguintes
dossiês: i) as nego
ociações do
o novo Quaddro Finance
eiro Plurianual da UE (22014‐2020)) na área
da Jusstiça e Assu
untos Internos (Fundoo Asilo, Miggração e In
ntegração e Fundo Se
egurança
Internaa, vertentees cooperaçção policiall e fronteirras externas e vistos),, com importantes
progreessos registaados; ii) a adoção
a
do “pacote leggislativo da governaçãoo Schengen
n” ; iii) a
mais u
uma vez adiada
a
adessão da Bu lgária e daa Roménia ao Espaçço Schengen; iv) a
interveenção militar francesaa no Mali, o incidente
e em In Am
menas, e o impacto na UE da
situaçãão de segurrança no Sah
hel/Magrebbe; v) a radicalização e o fenómenno dos comb
batentes
estrangeiros127; vi)) o bloqueio
o da negociiação da Diretiva PNR UE; vii) a pproposta de
e revisão
do mandato da Europol;
E
viii) a entradaa em funcionamento do SIS II; ix) a apresenttação do
127

Discusssões motivadas pelos
p
acontecime
entos de Oslo (20011), em Toulousse (2012), em Burgas (Bulgária, 20012 e atentados, já em 2013,
em Boston, Londres e Paris, bem como, os tumultos ocorriddos nos subúrbioss de Estocolmo.
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pacotee legislativo
o das fronte
eiras inteliggentes (smaartborders); e x) a finaalização do Sistema
Europeeu Comum de Asilo.
Na áreea da Justiça, em maté
éria de direeitos fundam
mentais, o ano
a de 20113 foi marcaado pela
adoção
o de um no
ovo quadro
o plurianual para o período 2013‐2017, aproovado pela Decisão
n.º 252/2013/UE do Conselho, de 11 de março de
d 2013, que abrangee as seguintes área
uindo indem
mnização de
estas; iii)
temátiicas: i) acesso à justiça; ii) vítimas da criminalidade, inclu
sociedade da info
ormação, em
m particularr o respeito pela vida privada
p
e a pproteção do
os dados
pessoaais; iv) integgração dos ciganos; v) cooperação judiciária, exceto em
m matéria penal;
p
vi)
discrim
minação com base em
m vários m otivos; vii) imigração e integraçção dos miigrantes,
vistos, controlo das fronte
eiras e asillo; viii) raccismo, xenofobia e i ntolerânciaa a eles
associaada. Além disso,
d
a Agência de D ireitos Fund
damentais assinou, em
m 11 de jun
nho, um
acordo
o de trabalh
ho (working
g arrangem ent) com o Gabinete Europeu
E
dee Apoio em Matéria
de Asiilo (EASO) nas áreas da formaçãão, indicadores e apo
oio de quallidade, coo
operação
operaccional, invesstigação, informação e análise e cooperação
c
horizontal..
Em 20013 foi tamb
bém aprese
entado o reelatório da avaliação externa
e
da A
Agência de Direitos
Fundamentais, elaborado nos
n termoss do artigo 30.º, n.º 3, do Reggulamento (CE) n.º
ncia, acomp
panhado d as recomendações
168/20007 de 15//02/2007, que instituuiu a Agên
aprovaadas pelo respetivo Co
onselho de Administraação, nos termos do aartigo 31.º daquele
Regulaamento. Sub
bsequentem
mente, o Coonselho de Ministros da
d Justiça e Assuntos Internos,
de 5 e 6 de dezeembro, ado
otou as Connclusões so
obre a avaliiação da Aggência dos Direitos
Fundamentais da União Euro
opeia, que inncidiram so
obre: i) o rellatório e as recomendaações; ii)
ndato da Agência; iii) a coopera ção entre a Agência e os Estaddos‐membro
os; iv) o
o man
Estado
o de Direito; v) a coerência entre aas vertente
es interna e externa daa política de
e direitos
human
nos; vi) a co
ooperação com
c
a socieedade civil; vii) a gestã
ão interna dda Agência e viii) os
próxim
mos passos (eventuais propostas de alteraçãão ao Regulamento (CCE) n.º 168//2007, a
apreseentar pela Comissão). Este Cons elho adopttou igualme
ente Concluusões do Conselho
C
sobre o Relatório
o de 2013 sobre a Cidaadania da UE.
U Foram ainda
a
adotaadas Conclu
usões do
Consellho sobre os
o direitos fu
undamentaais e o Estad
do de Direitto e sobre o relatório de
d 2012,
da Com
missão, relaativo à aplicação da CCarta dos Diireitos Fund
damentais dda União Europeia,
adotad
das pelo Conselho JAI de
d 6 e 7 de jjunho.
Em m
matéria de Cooperaçã
ão Judiciáriia e Penall prosseguiiram, ao loongo de 2013,
2
as
negociiações de vários
v
instrumentos juurídicos na área penal, tendo siddo aprovad
das duas
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Diretivvas, a sabeer: a Direttiva 2013/440/UE sob
bre os ataq
ques contrra os siste
emas de
inform
mação (que substitui a Decisão‐‐Quadro 20
005/222/JA
AI) e a Dirretiva 2013
3/48/UE,
relativa ao direitto de acesso a um aadvogado em
e processso penal e nos proce
essos de
eito de infoormar um terceiro
execuçção de mandados de detenção europeus, e ao dire
do da privação de liberdade e de comunicar,, numa situa
aquand
ação de privvação de lib
berdade,
com teerceiros e com
c
as auto
oridades co nsulares. Fo
oi ainda possível alcannçar, nos Co
onselhos
de Min
nistros de Ju
ustiça e doss Assuntos Internos, um acordo político
p
sobrre outras prropostas
de insstrumentos jurídicos e que se eencontram ainda em sede de negociação
o com o
Parlam
mento Europ
peu: a prop
posta de Di retiva sobre o congela
amento e a perda do produto
do crime na UE (na qual se
s estabeleecem normas mínimass tendo em
m vista um
ma maior
eficácia à investiggação crimin
nal e à açãoo penal tendente a privar a criminnalidade do
os lucros
da suaa atividade ilícita); a proposta
p
dee Diretiva relativa à lu
uta contra a fraude lesiva dos
interessses financeiros da União
U
atrav és do direito penal (cujo
(
objet ivo é o de
e adotar
medidas para preevenir e com
mbater a fraaude e outraas atividade
es ilegais lessivas dos interesses
financeeiros da UE através da crimina lização de determinadas conduttas e previisão das
correspondentes sanções); e a propostaa de Diretivva relativa à proteção penal do Euro e de
outras moedas contra
c
a co
ontrafação (que substtitui a Deciisão‐Quadroo 2000/383
3/JAI do
Consellho, adaptaando e atuaalizando, as sim, as disp
posições co
omunitárias à luz do TFUE). Às
proposstas de direetiva anteriores somam
m‐se ainda a proposta de Diretivaa relativa à decisão
europeeia de inveestigação em
m matéria penal e a proposta de Diretiva relativa às sanções
penaiss aplicáveiss ao abuso
o de inform
mação privilegiada e à manipul ação de mercado.
m
Prosseeguiram ain
nda as neggociações dda propostta de Direttiva relativa
va à preven
nção da
utilizaçção do sisteema finance
eiro para finns de branqueamento de
d capitais e de financiamento
do terrrorismo.
O ano
o de 2013, na área penal,
p
ficouu igualmen
nte marcado pela neggociação de vários
regulamentos. Asssinalam‐se, neste conntexto, as propostas
p
de
d Regulam
mento que institui a
Procurradoria Europeia, de Regulament
R
to que cria a Agência Europeia ppara a Coo
operação
Judiciáária Penal (EEUROJUST).
De refeerir ainda a adoção de
e Conclusõees do Conselho sobre o combate aaos Crimes de Ódio,
adotad
das pelo Conselho JAI de
d 5 e 6 de dezembro.
O Ministério da Justiça partiicipou, aindda, em dive
ersas reuniõ
ões promovvidas pela Comissão
C
Europeeia, nomeaadamente as
a do grupoo de perito
os sobre esstatísticas ccriminais (q
que tem
Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 292

como objetivo a definição de indicaddores que permitam a elaboraçção de esttatísticas
harmo
onizadas e comparáveis
c
s a nível euuropeu), as do grupo de trabalho informal de
e peritos
que diiscute aspeetos ligadoss à transpoosição para os ordena
amentos jurrídicos inte
ernos de
algumaas Diretivas europeias e as do Grupo de
e Peritos em matéria de preven
nção do
branqu
ueamento de
d capitais e do financ iamento do
o terrorismo
o. Destaquee‐se, igualm
mente, os
trabalh
hos desenvolvidos em torno da rreação ao capítulo
c
rela
ativo a Porttugal do «R
Relatório
Antico
orrupção daa União Eurropeia 20133». Ainda no
n quadro da
d interaçãão com a Comissão
C
Europeeia, registe‐‐se também
m a realizaç ão de uma reunião em
m Lisboa coom a Direto
ora‐Geral
de Justtiça da Com
missão Europ
peia para d iscussão de
e questões de
d várias prropostas leggislativas
em cu
urso, com destaque
d
para
p
a propposta de Regulamento
o que instiitui a Procuradoria
Europeeia.
De reggistar o iníciio da discusssão para a identificaçção da maté
éria a avaliaar no quadrro do 7.º
Ciclo d
destas avaliaações mútuas dos Estaados‐membros da UE, no
n seio do G
GENVAL, tendo sido
obtido
o acordo parra que esse tema se ceentre nos asspetos pena
ais da «Cibeercriminalidade».
A ativiidade europeia no do
omínio da l uta contra a droga fo
oi largamennte dominaada pela
adoção
o, em junho
o, do primeiro Plano dee Ação (201
13‐2016) de
e execução dda Estratéggia da UE
em maatéria de luta contra a droga (20113‐2020), o qual conté
ém 54 med idas específicas em
áreas como a redução da procura e da ofe
erta, da coordenação
c
o, da coo
operação
internaacional, da informação, da inve stigação, do
d controlo e da aval iação. Foi adotada
ainda D
Decisão quee sujeita a substância
s
psicoativa 4‐metilanfe
4
tamina a m
medidas de controlo
e a san
nções penaiis em toda a União (64 30/13).
Ainda no domínio penal, o Ministério da Justiça organizou,, em novem
mbro de 20
013, um
semináário sobre o tema «A prevençãoo e o comb
bate à ciberrcriminalidaade ‐ a exp
periência
nacion
nal, europeiia e internaacional» quue contou, entre os oradores, coom magistrrados do
Ministério Público
o e peritos da Polícia Judiciária responsávei
r
s pela inveestigação de
este tipo
de crim
minalidade.
Em m
matéria de luta contrra a corru
upção, ao longo de 2013, a IInspeção Geral
G
da
Admin
nistração Interna (IGAI) continuoou a participar nos trrabalhos daa rede EPA
AC/EACN
(Europ
pean Partneers Againstt Corruptioon/European
n Anticorru
uption Netw
work). No ano em
apreço
o serão de destacar
d
oss dois enco ntros que decorreram
d
: i) a 13ª CConferência Anual e
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Profisssional da EP
PAC/EACN, entre
e
os diaas 13 e 14 de
d novembro e ii) a Asssembleia Geral
G
das
duas reedes, que decorreu
d
no
o passado diia 15 de novvembro de 2013.
A Confferência an
nual abordo
ou as temátticas i) das ameaças de corrupçãoo na Polónia; ii) do
combaate à fraud
de e corrupção nos serviços de aprovisio
onamento; iii) da pre
evenção,
divulgaação e com
mbate à corrupção no ddesporto; iv) das reformas na divvulgação de
e bens e
conflitos de inteeresse das autoridadees francesaas; v) Sien
na para as autoridades anti‐
pção; dos teestes para a integridadde profissio
onal. No decurso da A
Assembleia Geral
G
da
corrup
EPAC/EACN, foraam votadoss por unannimidade trrês novos membros dda rede (d
de Itália,
do eleita a Sra. Inspetora‐Geral da
d Administtração Interrna, Dra.
Lituâniia e Estóniaa), tendo sid
Margarida Blasco, como vice
e‐presidentee da vertentte do contro
olo policial desta rede.

FUTTURO DA ÁREAA JAI

Em dezzembro de 2009, o Con
nselho Euroopeu (CE) ap
provou o Prrograma de Estocolmo, quadro
estratéégico pluriaanual para o desenvollvimento de
e um Espaçço de Liberrdade, Segu
urança e
Justiçaa, para o peeríodo 2010
0‐2014, quee sucedeu aos
a Program
mas de Tam
mpere e de Haia. O
Prograama de Esto
ocolmo definiu as priorridades polííticas, e resspetivo caleendário, parra a área
JAI no período em
m referênciaa, centradaas em seis grandes
g
prio
oridades poolíticas: i) Cidadania
e Direiitos Fundam
mentais; ii) Direito e Juustiça; iii) Segurança
S
In
nterna; iv) FFronteiras e Vistos;
v) Imiggração e Assilo; e vi) Diimensão Exxterna. É co
omplementa
ado por um
m Plano de Ação da
Comisssão que traaduz os objetivos e pprioridades políticas do
o Programaa em propo
ostas de
ações concretas, prevendo
p
um calendárrio preciso para
p
a sua adoção
a
e exxecução.
mino, a Prresidência Lituana, em
m cumprim
mento do mandato
m
Aproxiimando‐se o seu térm
onselho Euro
opeu de 277‐28 de junh
ho 2013, lan
nçou no Coonselho JAI informal
atribuíído pelo Co
de Viln
nius (18‐19 de julho 2013),
2
o proocesso de reflexão
r
sobre as liçõees apreendidas e o
novo ccaminho a trilhar. O debate
d
proosseguiu no
os Comités estratégicoos e horizontais do
Consellho (CATS, COSI, CEIFA, JAIEX),, tendo oss Estados‐m
membros ssido convid
dados a
apreseentar um contributo escrito,
e
no final do ano,
a
acerca dos princíípios e prio
oridades
estratéégicas que deverão prresidir à connstrução daa área de Liberdade,
L
SSegurança e Justiça
pós‐20014.
Neste contexto, foi
f promovida a reflexãão nacional sobre o pe
eríodo pós‐EEstocolmo, tendo o
ministração
o Interna, o Ministério da Justiça, e o Alto CComissariado para a
Ministério da Adm
Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 294

Imigração e o Diálogo Intercultural, em estreita colaboração com
c
o Minisstério dos Negócios
N
Estrangeiros, conttribuído para a preparaação da possição nacional nesta m
matéria, envviada por
o a 2 de dezzembro e ob
bjeto de disscussão no Conselho de JAI de 5 e 6 de dezembro de
escrito
2013. Em linhas gerais, a maioria
m
dass posições dos Estado
os‐membross, e de Porrtugal, é
coincid
dente na medida
m
em que
q consideeram que o futuro pro
ograma JAI deverá serr curto e
estratéégico, com o enfoque
e na conso lidação doss progresso
os já alcanççados e naa efetiva
aplicaçção do accervo UE, na coerênncia e qualidade da
a ação (poolíticas, leggislação,
instrum
mentos e prrática), sinccronização ddos ciclos de programa
ação com o Quadro Fin
nanceiro
Plurian
nual e numaa política de
e Justiça e SSegurança que
q promovva o crescim
mento econó
ómico, a
par daa importânccia da dimensão exteerna da áre
ea JAI (refo
orço do diáálogo político e da
cooperração operaacional com
m vários paísses e regiõe
es).

LIVRRE CIRCULAÇÃÃO DE PESSOASS

O direito à livre circulação
c
de
d pessoas permanece
eu no topo da agenda europeia ao
a longo
do ano
o de 2013, muito por força de uuma carta dirigida
d
à então Presiddência irlan
ndesa do
Consellho UE e su
ubscrita porr quatro Esttados‐mem
mbros (Áustrria, Alemannha, Países Baixos e
Reino Unido), na qual se deffende que o regime rellativo à circulação de ppessoas atualmente
em viggor não peermite com
mbater eficaazmente as situaçõess de fraudee e de abuso que
decorrrem do exeercício do direito
d
à Livvre Circulaçção de Pesssoas, particcularmente quando
está em causa o acesso aos mecanism os de prote
eção social,, afirmandoo explicitam
mente de
que o direito doss cidadãos da
d UE à livrre circulaçãão não é “in
ncondicionaal”. O facto levou o
missão a annalisar a aplicação da
as regras dde livre cirrculação,
Consellho a convvidar a Com
incluin
ndo orientaações sobre
e combate ao abuso sobre essa
as regras, e a apresentar um
relatórrio em dezeembro.
Nesse relatório, a Comissão
o acabou poor desvalorizar as questões susciitadas peloss quatro
Estado
os‐membross, reafirman
ndo que ass regras europeias atu
ualmente em
m vigor sob
bre livre
circulaação de pessoas e sobre o acessso às presstações socciais são addequadas, quer na
perspeetiva dos cid
dadãos, enq
quanto titullares de um
m direito fun
ndamental, quer na pe
erspetiva
dos intteresses do
os Estados‐m
membros, eem termos de crescimento e de eemprego, e mesmo
enquanto respon
nsáveis pelo combatee à fraude e ao abu
uso. Por ouutro lado, a fraca
obilidade dentro do eespaço da UE,
U que ab
brange apennas 2.8% dos
d seus
expresssão da mo
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cidadããos, na sua maioria trabalhadores no ativo, com
c
um imp
pacto positiivo na economia do
Estado
o‐membro de
d destino, não perm ite conside
erar que as atuais regrras relativas à livre
circulaação são cau
usa de algum
m problemaa.
Portuggal sempre foi crítico das
d proposttas que visaam restring
gir o direitoo de livre circulação
(como as que esstão inscrittas na citadda carta co
onjunta), por
p consideera‐lo um princípio
p
urante da UE
U e um dirreito fundam
mental, dire
etamente garantido peelo Tratado (artigos
estrutu
18º, 399º, 43º e 52
2º), não devvendo, por isso, sofrerr limitações para além dos mecan
nismos já
previsttos na Dirretiva da UE
U que o disciplina (2004/38/CE). Não oobstante, Portugal
reconh
hece ser neccessário dar resposta ààs situaçõess de abuso e de fraudee, considerando que
UE devve utilizar os
o instrume
entos de quue dispõe para
p
preven
nção e com
mbate ao ab
buso e à
fraudee, no pleno
o respeito dos princíppios europeus e do direito
d
à liivre circulaação das
pessoaas.

AGÊÊNCIA EU‐LISA
A

A Agên
ncia Europeeia para a Gestão
G
Ope racional de
e Sistemas Informáticoos de Grand
de Escala
no Esp
paço de Liiberdade, Segurança
S
e Justiça (Agência
(
eu‐LISA)128 a dquiriu autonomia
financeeira a parttir de 22 de
d maio e, ao longo de 2013, continuou
c
o seu proccesso de
instalaação, dediccando‐se a questões relacionadas com o recrutameento de pe
essoal e
localizaação da sed
de. Assumiu
u a plena geestão operacional dos sistemas
s
SISS II, VIS e EU
URODAC
e realiizou quatro
o reuniões do seu Coonselho de Administra
ação (nas qquais Portu
ugal está
repressentado). Reegistaram‐sse ainda proogressos co
om vista ao estabelecim
mento de parcerias
p
e
CEPOL,
C
EURO
OPOL, FRON
NTEX e EASO.
com ass Agências europeias

ESTTRATÉGIA EURO
OPEIA DE SEGU
URANÇA INTER
RNA

Em fevvereiro de 2010,
2
o Con
nselho conttemplou a UE com a adoção
a
da EEstratégia Europeia
E
de Seggurança Inteerna, sendo
o depois aprrovada pelo
o Conselho Europeu dee 25 e 26 de Março
2010. A estratéggia de segurança interrna foi ado
otada com o objetivo de ajudar a UE a
128

A criaçção desta Agência Europeia foi estabelecida
e
peloo Regulamento (UE) nº 1077/201
11, de 25 de outtubro de 2011, publicado
p
no
Jornal Oficial da União Eurropeia n.º 286, de 1 de Novembroo de 2011, com entrada
e
em vigorr no dia 21 de noovembro. Com se
ede bipartida
entre Talin na Estónia e Esstrasburgo em Fra
ança, passará a ggerir o futuro Siste
ema de Informaçção Schengen de 2.ª geração (SIS II),
I o Sistema
de Inform
mação sobre Visttos (VIS), o EURO
ODAC (base de ddados com imprressões digitais dos
d requerentes de asilo) e even
ntuais novos
sistemas iinformáticos (dessde que haja uma
a decisão específiica nesse sentido
o por parte do Conselho e do Parlaamento Europeu).
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continuar a dar passos
p
segu
uros face aaos desafioss que a sua
a segurançaa interna enfrenta,
e
articulando as attividades exxistentes e estabelecendo os prrincípios e diretrizes da ação
ma, a UE a cconsolidar um
u modelo
o de segurannça nortead
do pelos
futura,, ajudando,, dessa form
princíp
pios e valorres da UE. O espectroo da seguraança interna
a abarca árreas tão co
omplexas
como: o Espaço Schengen,
S
a imigração ilegal, o co
ontrolo de fronteiras,
f
a segurançaa interna
a crime, a proteção civil e a resp
posta às graandes catásttrofes. A
e a preevenção e o combate ao
Estratéégia preten
ndeu, assim
m, identificaar ameaças comuns, sublinhando
s
o a importâância de
uma ação conjuntta dos Estados‐membrros e das in
nstituições da
d UE no seentido de co
ombater
meaças. Asssim, foram definidas oorientaçõess estratégica
as de ação da UE nass quais a
tais am
abordaagem abrangente da segurançaa interna, a cooperação operaccional, a troca de
inform
mação e o reeforço da dimensão exxterna assumem particcular importtância. A Esstratégia
contem
mpla 5 prioridades parra enquadraar a sua ap
plicação, a saber:
s
i) Deesmantelar as redes
internaacionais de criminalidaade; ii) Prevvenir o terrrorismo e responder à radicalizaçção e ao
recrutaamento; iii) Reforçar os níveis dde seguran
nça para oss cidadãos e as emprresas no
ciberesspaço; iv) Reforçar a segurançaa através da
d gestão de fronteiiras; v) Refforçar a
capacidade de ressistência daa Europa às crises e cattástrofes.
Em 2013, a crimin
nalidade orrganizada fooi consideraada um doss principais desafios a resolver
para a segurança interna da UE. O brannqueamento
o de capitais, a corruppção, o tráfico ilegal
e os grrupos móveeis de crimin
nalidade orgganizada são apenas algumas das ameaças previstas.
A cibercriminalidaade continu
uou igualm
mente a ser motivo de especial ppreocupação
o. Outro
desafio
o importante consistiu
u na melho ria dos insttrumentos para a luta contra o aumento
a
de extremismo vio
olento.
O próxximo e último relatório sobre a aplicação da estratég
gia de seguurança interna será
apreseentado em meados
m
de 2014. O rellatório irá avaliar
a
se oss objetivos dda estratégia foram
atingid
dos e analisaará os desafios futuross no domínio da segura
ança internaa.

CIBBERSEGURANÇAA E POLÍTICA INDUSTRIAL
N
DE SEGURANÇA

Em 20013 foi ado
otada a Dirretiva 20133/40/UE, re
elativa a ataques conttra os siste
emas de
inform
mação (JOUEE, série L, n.º
n 218, de 14/08/2013). De desttacar ainda a apresenttação da
Comun
nicação Con
njunta da Comissão
C
e da Alta Re
epresentantte da Uniãoo Europeia para os
Negócios Estranggeiros e a Política de Segurançaa “Estratégia da Uniã o Europeiaa para a
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ciberseegurança: Um
U ciberesp
paço abertoo, seguro e protegido”” (Joint (20113) 1 final). Por sua
vez, o Conselho Assuntos
A
Gerais de 255 de junho adotou Con
nclusões doo Conselho sobre a
Estratéégia da Uniãão Europeiaa para a cibeersegurançaa.
No Co
onselho JAI de 6 e 7 de junho,, foram ad
dotadas Conclusões soobre o refforço da
participação das autoridade
es responsááveis pela segurança interna na investigação e na
das com a seegurança.
políticaa industrial,, relacionad

COM
MITÉ PERMAN
NENTE PARA A COOPERAÇÃO OPERACIONALL EM MATÉRIA DE SEGURANÇÇA INTERNA (C
COSI)

Conforrme previstto no art.º 71º do Trratado sobrre o Funcio
onamento dda União Europeia
E
(TFUE)), foi delineada a criaçãão no Cons elho, de um
m Comité Pe
ermanente,, com o objetivo de
assegu
urar, na UEE, a promo
oção e o reeforço da cooperação
c
o operacionnal em matéria de
seguraança interna, designad
do pela siggla COSI129. Tendo em consideraçção os objetivos e
funçõees deste COSI,
C
Portu
ugal indicoou como seu
s
representante, nnaquele Co
omité, o
Secretário‐Geral do Sistemaa de Segurrança Interrna (SGSSI),, tendo em
m atenção as suas
compeetências de coordenaçãão a nível nnacional e, em particular, de articculação ope
eracional
com ass FSS.
No ano de 2013,, as discusssões no âm
mbito do CO
OSI versaram sobre váários temass do seu
prograama de trabalho, a saber: Cicclo Político
o UE para
a Combateer a Criminalidade
Internaacional Grrave e Organizada; Aplicação da Estratégia de SSegurança Interna;
Cooperação entree Agências Europeias; o futuro do COSI; Me
ecanismo d e Proteção
o Civil da
União;; operacionalização da Cláusula dee Solidaried
dade; Respo
osta Políticaa Integrada a Crises
na UE (IPCR); Intteração enttre segurannça externa e interna (COPS/COSSI); Ciberseggurança;
Terrorismo do po
onto de vista da segu rança interrna da UE; Situação noo Sahel e Magrebe
M
(aspeto
os relacion
nados com a segura nça interna da UE; Combatenttes estranggeiros e
retornados (em particular
p
a situação daa Síria); Política industtrial e de peesquisa relaacionada
com Seegurança; e Segurança da cadeia dde abastecimento.

129

O início
o do funcionameento do Comité resultou
r
de um aacordo político em
manado por Decisão do Conselhoo de 25 de fevere
eiro de 2010
(2010/1311/EU), publicada no JOUE de 3/3//2010 (L 52/50), estabelecendo os seus objectivoss e fixando, simulltaneamente, alg
gumas regras
de funcion
namento.
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CICLO POLÍTICO DA
D UE

A temáática do novvo Ciclo Pollítico UE pa ra a Criminalidade Inte
ernacional G
Grave e Orgganizada
absorvveu grande parte do te
empo de d ebate no COSI,
C
ao lon
ngo de 20133. Na sequê
ência do
primeiro Ciclo Po
olítico UE 2011‐2013 ( de ensaio) foi lançado
o um novo Ciclo Político para
vigorarr entre 201
14 e 2017, com
c
uma li sta de prioridades de combate aao crime, qu
ue serão
traduzidas em Planos Estrattégicos Muulti‐anuais (MASPs)
(
e Planos de Ação Operracionais
C
(OAP). Neste quadro, tendo por base ass propostass da EUROPOL e da Co missão, o Conselho
JAI, dee 6 e 7 de ju
unho, adoto
ou as Concluusões do Co
onselho que
e fixaram ass prioridade
es da UE
em maatéria de lu
uta contra a criminaliddade grave e organiza
ada para o período de
e 2014 a
2017, e que serrão desenvvolvidas noo subcapítu
ulo seguintte, no conntexto do projecto
EMPAC
CT.
Relativvamente à concretizaçã
c
ão deste noovo Ciclo Po
olítico UE, Portugal
P
connsiderou re
elevante:
equaciionar formaas da seguraança internna combater os efeitos negativos da crise eco
onómica
(subveersão

da

economia

legal)

e,

em
m

simultâneo,

conntribuir

para
p

o

crescim
mento/recu
uperação ecconómica; o reforço da coopera
ação policiaal (em esp
pecial da
troca d
de informações, tendo
o por base o futuro Modelo
M
Euro
opeu de Trroca de Info
ormação
(EUXM
M) e a plenaa aplicação das Decisõ es Prüm e da Iniciativa Sueca) e a concretizzação do
PNR Europeu. Po
ortugal decidiu particippar em todaas as prioridades aproovadas paraa o novo
Ciclo P
Político, ten
ndo proposto manter as prioridaades tráfico de cocaínaa e de heroína em
ponto separado da produçção de droogas sintétticas, com o objetivoo de possibilitar a
continuação dos OAP para África Ociddental (tráfico de drog
ga). No âmbbito do deb
bate em
o do COSI,, Portugal concordou
u em apro
ofundar as competên
ncias de
torno do futuro
coordeenação opeeracional de
este Comitéé – que se têm demon
nstrado de grande utiilidade –
tendo o COSI ganho já o seu espaço e m
mais‐valia próprias,
p
ma
as sem coliddir com as ações
a
de
d negocia ção legislativa dos
policy making, de coordenaação horizoontal de políticas e de
nsiderou
restantes Comités e Grupos de trabalhho do CONSS, maxime do CATS. PPortugal con
igualm
mente que, nesta
n
fase, o COSI nãoo deveria co
onfigurar no
ovos ciclos políticos ou
u aplicar
uma m
metodologiaa semelhantte a outras ttemáticas jáá em apreciiação noutrros fóruns.
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EURROPEAN MULTTIDISCIPLINARYY PLATFORM A GAINST CRIMINAL THREATS (EMPACT)

Desde 2011 que o COSI tem
m vindo a ddebater, de
e forma afirmativa e ccontinuada,, o Ciclo
o da EU, conforme
e anvançaddo no subcapítulo anterior, para combater a
Político
criminalidade inteernacional grave
g
e orgaanizada. Estes ciclos tê
êm duraçãoo variável, sendo
s
de
4 anoss aquele que se inicia em 20144. O processsamento deste
d
desidderato conssta de 4
passoss:


o pela EUR
ROPOL do SSerious and
d Organized Crime Thhreat Assesssment ‐
Elaboração
SOCTA dee onde constarão alguumas recom
mendações que o Couuncil of Justice and
Home Affa
airs Ministers usará parra definir ass Prioridade
es para cadaa Ciclo;



Trabalhos conducentes à pre paração do Multi‐An
nnual Strattegic Actio
on Plans
desenvolvido a partir das Priooridades já definidas e com vissta a encontrar os
objetivos estratégicos
e
s;



A definiçãão destes projetos (aa partir do
os objetivoss estratégiccos enconttrados e
aprovadoss pelo COSI)) devem serr materializaados em Op
perational A
Action Planss (OAP’s)
para comb
bate as ame
eaças que suuscitaram as
a Prioridades ema cau sa;



A eficácia dos OAP´ss e seu imppacto na Prrioridade de
everá ser ffruto de supervisão
estando previsto
p
serr revista em
m 2015 pelo COSI. Ne
esse mesm
mo ano a EUROPOL
elaborara novo SOCT
TA (avaliaçã o, monitoriização e aju
uste (se neccessário) do
o esforço
n cumprim
mento destaa Prioridade
e
realizado no

No iníccio deste Projeto (2011) haviam ssido identifficadas apenas 8 prioriidades, envvolvendo
97 parrticipantes, 70 de Estaados‐membbros e 27 de
e outas age
encias euroopeias. Atuaalmente,
para o novo Ciclo
o estão identificadas 9 Prioridades, mas que, em boa vverdade, envolvem
12 áreeas da criminalidade. Em outuubro de 20
013 haviam
m já sido referenciad
das 257
participantes, 221
1 de Estado
os‐membross e 54 de ou
utras organ
nizações com
munitárias e a ideia
é conttinuar a alargar e to
ornar ainda mais plurral esta do
omínio do ccombate ao
a crime
organizado transn
nacional.
a conclusõ
ões adotaddas sobre as priorida
ades da lutta contra o crime
Nestess termos, as
organizado para o período
o 2011‐201 3 previram
m o estabelecimento de prioridades de
(OCTA) elaaboradas
interveenção. Com
m base nas Avaliaçõess de Risco do
d Crime Organizado
O
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pela EU
UROPOL, o Conselho id
dentificou uum conjunto de situaçõ
ões cuja atuuação foi tid
da como
prioritária:


uindo as su bstâncias sintéticas
Luta contrra a produçãão e a distrribuição de droga (inclu
e psicoativvas);



Luta contrra o tráfico de
d droga, pparticularme
ente na África Ocidentaal;



Mitigação do papel dos Balcãs O
Ocidentais no contexto do crime innternacional;



d seres huumanos;
Luta contrra o tráfico de



Luta contrra o tráfico por
p contenttores de me
ercadorias ilícitas para a EU;



Luta contrra os gruposs do crime oorganizado que se dedicam à imiggração ilegal;



Luta contrra os gruposs criminososs móveis (ittinerantes);



Luta contrra o cibercrime.

Para caada uma deestas priorid
dades foram
m definidoss objetivos estratégicos
e
s e concebidos OAP
específicos, ondee se definem objetivvos no combate ao crime esppecífico, attividades
operaccionais a deesenvolver pelos
p
Estadoos‐membro
os e pelas Agências envvolvidas, be
em como
as resp
petivas tareefas, metodo
ologia, prazzos e proced
dimentos de
e avaliação..
Das 8 Prioridadess definidas para impleementação no período
o de 2011‐‐2013, destacam‐se
omeados
três, ccuja represeentação nacional foi aassegurada por repressentantes ddas FSS, no
pelo Seecretário‐Geral do Sistema de Seggurança Inte
erna, a sabe
er:


“África Occidental” ‐ visando
v
o eenfraquecim
mento da ca
apacidade nno tráfico de
d droga
dos grupos organizad
dos ativos oou sedeadoss na África Ocidental
O
‐ com a partticipação
da PJ, em
m representação de PPortugal, e em coord
denação coom o Gabinete do
Secretário
o‐Geral do SSI,
S incluinddo um repre
esentante da GNR e um
m representtante do
SIS;



“Transportte de Conttentores” ‐ com o in
ntuito de pôr
p termo ao transpo
orte por
contentores de mercadorias ilíícitas para a UE ‐ com a particcipação da PJ e da
Autoridade Tributária e Aduanneira (AT), em representação dde Portugal, e em
coordenaçção com o Gabinete
G
doo Secretário
o‐Geral do SSI, incluin do, a nível interno,
um repressentante da GNR;
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“Criminalid
dade Itinerante” ‐ ddestinado a reduzir as capaciddades dos grupos
criminososs itinerante
es ‐ com a pparticipação
o da GNR, em
e represenntação de Portugal,
P
e em coordenação com
c
o Gabiinete do Se
ecretário‐Geral do SSI , incluindo,, a nível
m representante da PSSP e um rep
presentante do SIS.
interno, um

Neste âmbito, fo
oram realizzados diverrsos worksh
hops (um por
p cada pprioridade) visando
égicos para o período de 2011 a 2013, os reespetivos OA
AP, bem
delineaar os objetiivos estraté
como rrealizadas reuniões
r
subsequentess visando a sua implem
mentação.
Ao lon
ngo de 20
013, os re
epresentanttes nacionaais particip
param em diversas reuniões
r
internaacionais, teendo em vista a asse gurar a po
osição de Portugal
P
noo cumprime
ento das
Priorid
dades definiidas e, ao mesmo
m
tem
mpo, partilhaando inform
mação ao níível interno
o com as
várias FSS envolvidas.
Neste capítulo, im
mporta realçar o trabaalho desenvvolvido pelo
o representtante da PJJ no que
respeitta à crim
minalidade associada ao tráfico interna
acional dee estupefaacientes,
nomeaadamente o que é suportado pelaa plataforma logística Guiné‐Bissa
G
au no que ao tráfico
de coccaína diz resspeito.
Quanto
o à “Crimin
nalidade Itin
nerante”, o ano de 20
013 permitiu que as FSSS, em particular a
GNR, P
PSP e PJ, pudessem
p
melhorar
m
o intercâmbio e partilh
ha de infor mação ope
eracional
neste particular. Estiveram presente
p
em
m várias a reuniões
r
(in
nternacionaais e nacion
nais) que
entante na cional, que
er os representantes internos naacionais,
envolvveram, quer o represe
tendo permitido a definição de prioridaades para a prevenção
o e combatte a este fenómeno
criminal. Destaca‐se a realizzação, do M
Metal Day Conference,
C
, onde foi ffeito um baalanço a
o anos anteeriores e o delinear
avaliaçção dos resultados dass atividadess conduzidas durante os
das attividades a desenvolvver no próóximo ciclo
o. As preoccupações m
manifestadaas pelos
repressentantes do
os Estados‐Membros aacabaram por eleger o furto de m
metais não preciosos
p
oubos (de uma
u
maneira geral) coomo os fen
nómenos crriminais parra os quais irão ser
e os ro
delineaados os Planos de açção operaccional corre
espondente
es aos objeetivos estraatégicos,
visando aumentar o conheccimento do fenómeno, reforçar a importânccia do trabalho em
rede e implementtar operaçõ
ões transnaccionais.
Simultaneamentee, a nível intterno, estass ações foraam normalm
mente preccedidas de reuniões
r
de coo
ordenação do
d grupo naacional nas iinstalações do SSI.
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Ainda a este prop
pósito, imp
porta sublin har que o tema mais debatido nno COSI, no
o ano de
2013, foi, novamente, o Ciclo Político dda UE para Combater a Criminaliidade Internacional
elho da UE decidiu esttabelecer e implementtar um ciclo
o político
Grave e Organizada. O Conse
nual, a fim de enfren
ntar as am
meaças crim
minais mais important es, de uma forma
plurian
coeren
nte e metod
dológica, grraças à coooperação melhorada
m
entre
e
os serrviços comp
petentes
dos Esttados‐Mem
mbros, as insstituições e os organismos da UE, bem comoo os países terceiros
t
e outrras organizzações cujaa participaçção seja tida como relevante nna eficácia para a
comprreensão e co
ombate a este emergeentes fenóm
menos crimin
nais.
Foram, assim, deffinidas nove
e prioridadees, a saber:


Desmanteelar grupos de criminallidade organizada ativos na facilittação da im
migração
ilegal e qu
ue operam nos países de origem,, nos principais pontoss de entrad
da da UE
nas rotas principais e,
e em canaiss alternativvos, se houvver indícios para tal. Reduzir
R
o
abuso praticado pelo
os grupos dee criminalid
dade organiizada quantto aos canaais legais
do a utilizaçção de docu
umentos fallsos como m
meio para faacilitar a
de imigraçção, incluind
imigração ilegal;



Desmanteelar os grup
pos de crim
minalidade organizada
o
que se deddicam ao tráfico de
seres hum
manos na UE
U e ao trááfico de serres humano
os com origgem nos principais
países de origem para fins de exxploração de
d mão‐de‐o
obra e sexuual, nomead
damente
os grupos que recorrem a estrutturas comerciais legaiss para facilittar ou dissim
mular as
dades crimin
nosas;
suas ativid



Desmanteelar os gru
upos de ccriminalidad
de organizzada ativoss na prod
dução e
distribuiçãão de bens de contraffação que violem
v
as re
egulamentaações sanitáárias, de
segurança e alimenttares e aquueles que produzem bens que não respe
eitam as
normas;



e dos grupoos de criminalidade organizada
o
e especialisstas que
Cercear a capacidade
praticam a fraude em
m matéria d
de imposto
os especiaiss de consum
mo e fraude
es intra‐
UE com re
ecurso a ope
eradores ficctícios;



Reduzir a produção de drogas si ntéticas naa UE e desm
mantelar os ggrupos de crim.org.
c
ativos no tráfico
t
destas drogas;



Reduzir o tráfico
t
de cocaína
c
e dee heroína com destino à UE e dessmantelar os grupos
de criminaalidade orgaanizada quee facilitam a distribuiçã
ão na UE;
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Combater os ciberccrimes com
metidos pelos grupos de crim.oorg. e que
e geram
avultados proventoss do crimee, como a fraude em
e linha e com cartões de
ente as suaas vítimas, como a
pagamentto, os ciberrcrimes quee prejudicam graveme
exploração
o sexual de
d criançass em linha, e os ciberataque
c
es que afe
etam as
infraestrutturas críticaas e os sisteemas inform
máticos na UE;
U



Reduzir o risco que represeentam as armas de fogo ppara os cidadãos,
nomeadam
mente lutarr contra o seeu tráfico;



Combater os crimes organizad
dos contra a propried
dade perpeetrados porr grupos
móveis.



f
definidas, tam
mbém, como prioridad
des, transvversais a todas as
Por fim, foram
anterioress, o combate ao bran
nquamento de capitais e a recuuperação de ativos
provenientes do crim
me organizaddo.

prioridades tiveram, ao nível da EU, uma de
efinição critteriosa doss objetivos a atingir
Estas p
em cad
da uma dellas, tendo‐sse definido objetivos estratégicos
e
s e correspoondentes planos de
acção operacional, que, em termos
t
qua ntitativos, se
s podem observar
o
na seguinte taabela:
Prioridadees

Objetivos
Ações
eestratégicos Operacionaiss

Facilitação da emigração ilegal

6

20

Tráfiico de seres humanos
h

6

17

Conttrafação de be
ens com impa
acto na saúdee e segurança das pessoas

7

16

Redu
uzir a produçãão e tráfico de
e drogas sintééticas na UE

7

22

Redu
uzir o tráfico de
d Heroína e Cocaína com destino à UE

8

22

Ataques

8

22

Fraude ccartões

8

16

Exploraçção Sexual de menores

7

21

Tráfiico, fornecime
ento e utilizaçção ilegal de aarmas de fogo
o

5

15

Crim
minalidade itin
nerante organ
nizada contra a propriedad
de

8

29

MTIC

6

13

Excise

6

13

Cibercrime

Fraude intra‐comunitária
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Na seq
quência dos trabalhoss desenvolvvidos ao lon
ngo deste Ciclo
C
e estaando já na fase de
aprovaação dos OAP
O
pelo COSI,
C
foram
m todos oss NEC drivers e outrros relevant actors
convid
dados a participar na NEC
N meetingg (novembro 2013), cujo ponto pprincipal daa agenda
foi disccutir o Ciclo
o Político qu
ue começouu no início de
d 2014, be
em como o que agora termina.
t
Realizaada sob os auspícios
a
daa presidênccia do Conse
elho, em parceria com EUROPOL e CEPOL,
a fim d
de serem ultimados oss detalhes e acordos finais
f
relativvos às atividdades operracionais
definid
das para cada OAP, an
ntes da sua formal aprresentação ao COSI (D
Dezembro de
d 2013)
para vaalidação po
olítica deste Projeto e im
mplícitos en
ncargos fina
anceiros.
No sobredito enccontro, o EMPACT
E
M
Manager Coo
ordinator fez uma eloogiosa referência à
a
tem
forma como os trabalhos de preparaçãoo deste Ciclo, desenvollvidos ao lo ngo deste ano,
corrido
o. Enalteceeu, de um
ma forma ggeral, o empenho
e
de
d todos oos participantes e
particu
ularmente como
c
tinhaam sabido incorporar nas suas propostas
p
ppara o Poliicy Cycle
2014‐22017 as lesssons learned
d do ciclo annterior.
De saliientar dos seus
s
comen
ntários a aluusão a que muitas das prioridadess selecionad
das para
este no
ovo Policy Cycle
C
estão relacionaddas com os “crimes de colarinho bbranco” e que
q deve
esse seer uma preocupação subjacente, dentro do possível ao
o desenvolv imento de todas as
atividaades previsstas, devendo a compponente daa investigação financceira mereccer uma
especial atenção,, dado que
e tais diligêências consttituem uma
a eficaz forrma de com
mbate a
estes ffenómenos criminais. Fez
F ainda u m especial cumprimen
nto ao Relattório STOCA
A 2013 e
da imp
portância deeste docum
mento na deffinição das prioridadess definidas ppelo COSI.
Durantte este encontro, e em
m particularr nos diversos worksho
ops que nelee ocorreram
m, foram
retirad
das diversass conclusõe
es que, pelaa sua relevância, constituíram algguns dos principais
finding
gs e recomm
mendations desta Reunnião:


No MOCG, de 8 atividades em 22012, passo
ou‐se para 17 em 20133. Isto não significa
nto da qualidade, nom
meadamente
e porque oss resultadoss (Key Policy Issues)
um aumen
eram amb
biciosos e diificilmente atingíveis, o que carecce no futuroo de mais e melhor
monitorizaação;



Não criar a ideia de que o EMPA CT é sinonim
mo de repo
orting;



Intelligencce gaps; dife
erentes fen ómenos, re
eclamam differentes nívveis de análise e um
empenham
mento pessoal e instituucional;
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Introdução
o de inforrmação noo SIENA co
omo medida (KPI) oorigina(rá) grandes
diferençass entre EM no que tocaa a inserção
o de mensagens. O quee deve ser valorado
v
é não só o acesso ao
a SIENA m
mas também
m ao IES no
n que resppeita a con
nsultas /
pesquisas..



Na conferrence in metal
m
theft e no actin
n day, havidas em 20013 no âm
mbito da
prioridadee MOCP participaram 18 EM. Apesar o suce
esso que see reconhece a esta
açao há a melhorar o acesso à innformação em
e tempo real;
r



Foram reaalizadas 5 finance
f
Inveestigations. A CEPOL promoveu
p
a realização
o de um
curso (train the traine
er) procuranndo alinharr esta priorid
dade com ooutras iniciaativas;



e, foi de um a forma gerral referida com vulnerrável;
A legislaçãão existente



É preciso melhorar
m
o fluxo inform
mação, o ne
etworking e as financiaal Investigattions;



Ter presen
nte a integgração nas prioridadess nacionais (empenha mento ope
eracional
nacional) nas
n iniciativvas europeiaas.

nado o 1.º ciclo (2011
1‐2013) e i niciado o 2.º
2 ciclo, esste abrangeerá um perríodo de
Termin
tempo
o mais alargado, comprreendendo o período 2014‐2017.
2
Nas prrioridades previstas
p
para este novvo Policy Cyccle foram, igualmente,, definidos ao
a longo
das várias reuniõees havidas a este proppósito quaiss os objetivo
os a ter preesentes no combate
c
ao crim
me específiico, as ativvidades opeeracionais a desenvolvver pelos EEstados‐Mem
mbros e
pelas A
Agências en
nvolvidas, ass respetivass tarefas, ass metodolog
gias, prazoss e metodologias de
avaliaçção. Em todo
t
este processo caberá ao COSI a coordenaação, o apoio, o
acomp
panhamento
o e a avaliação da impplementação
o dos objettivos estratéégicos e do
os Planos
de Açãão Operacio
onal para cada uma dass prioridade
es definidas.
O COSSI ao conseentir na viaabilização ddeste proje
eto ‐ Europ
pen Multidiisciplinary Platform
P
Againsst Criminal Treaths ‐ pretende rrecuperar antigos
a
propósitos, maas agora co
om uma
maior dinâmica e abordage
em holísticaa, a qual paassa já, sem
m qualquerr preconceito, pela
integraação e parrcerias com
m outras eentidades inclusivame
ente do seector privad
do (Pre‐
procurrement). Caabe ainda acrescentar
a
r que na definição do
os objetivoss estratégiccos para
esta prioridade e para este ciclo, deveem ser tido
o presentess as guidan ces provide
enciadas
pelo COSI (Multid
disciplinary approach,
a
eeffectivinesss, Coherency).
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Relativvamente ao
o que a Porrtugal diz reespeito, quanto ao en
nvolvimentoo neste novvo Policy
Cycle e nas prioridades que entendeu pparticipar, foi
f decidido
o que os gruupos de traabalho, a
nível n
nacional, teeriam a segguinte consttituição e coordenaçã
c
o havendo casos em que por
razõess de eficáciaa operacionaal haveria m
mais de um Driver.

Particippantes
Prioridades

Driver
GN
NR PSP

Facilitaçção da emigraação ilegal

AT

SEF

SEF

X

X

X

X

PPJ / SEF

X

X

X

X

ASAE

X

X

X

X

PJ

X

X

X

X

PJ

X

X

X

X

Attaques

PJ

X

X

X

Fraaude cartões

PJ

X

X

PJ

X

Tráfico de seres hum
manos
Contraffação de benss com impacto
o
na saúd
de e segurançaa das pessoass
Reduzirr a produção e tráfico de
drogas ssintéticas na UE
Reduzirr o tráfico de Heroína
H
e
Cocaínaa com destino
o à UE

Cibercriime

PJ

Exxploração Sexual
de menores
Tráfico, fornecimento e utilização
o
ogo
ilegal dee armas de fo
Criminaalidade itineraante
organizaada contra a propriedade
MTIC (Comercio
o
Fraude intra‐
udulento)
frau
comunittária
Exxcise (Imposto
os)

PPJ / PSP
GNR

X

AT
PPJ / AT

X

ASSAE

SIED

SIIS

AMN

SSII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Não o
obstante nãão estar co
ontempladoo na tabela supra, fo
oi considerrado por todos os
memb
bros destes Grupos que, doravantte, em todaas as reuniõ
ões a realizzar em sede
e de SSI,
fosse convidado a estar presente
p
uum represe
entante do
o MAI (DG
GAI), por forma
f
a
potencciarem‐se sinergias
s
no
o que toca a envolvim
mento em projetos e ações de carácter
internaacional e transversal, evitarem
m‐se duplicações de atividade s, nomead
damente
administrativas, e permitir a troca/parrtilha oporttuna de infformação rrelevante re
elativa a
os e fundoss disponíveiis para alavvancar e alin
nhar estes desígnios
d
coomunitárioss com as
projeto
estratéégias nacion
nais (das Insstituições e nvolvidas).
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X

Cabe aainda referir que no de
esenvolvimeento dos OA
AP, estes materializam
m
m‐se em realizações,
identifficadas por Ações as quais tem um
m responsável ‐ Action
n Leader ‐ qque assegura o bom
andam
mento dos trabalhos en
ntre todos oos participaantes neste OAP, reporrtando ao Driver
D
da
priorid
dade quais os
o fatores críticos
c
paraa o sucesso
o, preocupa
ações e resuultados alcaançados,
dele reecebendo as
a devidas orientaçõees. Apesar desta listag
gem de ressponsáveis já estar
definid
da, não é um documento fecchado, adm
mitindo no
ovas sugesttões, entraadas ou
modalidade de açção. No casso de Portuugal são trê
ês (PJ, SEF e ASAE) as Instituiçõess que se
dispon
nibilizaram a liderar alggumas destaas ações no
o âmbito das suas form
mais compettências e
priorid
dades EMPA
ACT em que
e estão envoolvidas.

TERRRORISMO

A prevvenção e a luta contra
a a radicalizzação e o re
ecrutamentto para o teerrorismo, a par da
ameaçça representada pelos combatenttes estrange
eiros e os riiscos inerennte ao seu eventual
e
regresso, dominaaram a agen
nda do con traterrorism
mo da UE durante
d
o aano de 2013. Neste
âmbito
o, foram prromovidos debates soobre a revisão da Estratégia da União paraa a Luta
contra a Radicalização e o Recrutame nto para o Terrorismo (Estratéggia RR), de modo a
consegguir a sua adaptação à naturezaa evolutivaa da ameaçça terroristta e a englobar os
diferen
ntes tipos de
d terrorism
mo. Em anáálise esteve
e, igualmente, a possibbilidade de
e rever a
Estratéégia de Com
municação da
d UE para a Comuniccação Social e de a inttegrar na Esstratégia
RR revvista. O Con
nselho JAI de 6 e 7 de de junho adotou Concclusões sob re a Atualizzação da
Estratéégia da UE de Luta contra a Radiicalização e o Recrutam
mento paraa o Terrorissmo, nas
quais cconvidou a Comissão a apresenttar uma Co
omunicação contendo medidas co
oncretas
para ccombater a radicalizaçção e o ext remismo viiolento. Enttre outros temas foi sugerido
s
atribuiir prioridade às questõ
ões relacio nadas com os combattentes estraangeiros, os “lobos
solitários” e a Inteernet/Redes Sociais.
Estreittamente relacionado com a queestão da raadicalização
o e do reccrutamento para o
terrorismo, o fenómeno doss combaten
ntes estranggeiros, o afluxo de naccionais e residentes
legais d
dos Estadoss‐membros da UE a zo nas de confflito, com particular deestaque para a Síria,
e a am
meaça que representaam para a segurança da União no
n seu reg resso, assu
umiu um
relevo significativvo durante o ano de 20013. O temaa mereceu a atenção dee vários forra da UE,
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tendo sido debatido no Con
nselho JAI dde 7 e 8 de março, de 6 e 7 de juunho e de 5 e 6 de
dezem
mbro.
Na seq
quência da intervençãão militar ffrancesa no
o Mali e do
o incidentee em In Am
menas, o
Coordeenador UE de Contra‐terrorismoo (CCT) aprresentou ao
o Conselhoo JAI de maarço um
docum
mento sobree “A situaçã
ão no Sahell / Magrebe
e – implicaçções para a segurança
a interna
da UE”, tendo o Conselho incumbido os vários atores
a
envo
olvidos de dar seguim
mento às
ordenador. Em junho, o Conselho JAI endossou as propoostas contid
das num
sugesttões do Coo
docum
mento do CC
CT intitulado
o “Combateentes estran
ngeiros e co
ombatentess de regressso, numa
perspeetiva de lutta antiterro
orismo, em especial no
n que se refere
r
à Sírria” e incumbiu os
gruposs de trabalh
ho de adotarem as meddidas adequ
uadas para que
q fossem
m postas em prática.
O CCT apresentou
u ainda um relatório soobre a apliccação desta
as medidas ao Conselh
ho JAI de
dezem
mbro, em conjunto co
om um nonn‐paper do SEAE sobrre “A ameaaça terrorista com
origem
m na Síria: ação
a
extern
na” e um doocumento de síntese identificanddo as áreass onde é
necesssário um im
mpulso adicional e ondee a ação daa UE tem va
alor acresceentado. O Conselho
C
tomou
u nota do relatório do
o CCT e deuu o seu aco
ordo à prosssecução daas atividade
es neste
domínio, com destaque para as áreas considerad
das prioritárrias: i) prevvenção; ii) troca
t
de
inform
mação / iden
ntificação de
d viajantess e rotas; iii) resposta em sede dee justiça pe
enal e iv)
cooperração com países
p
terce
eiros.
Em 2013, foi igualmente aprresentada ppela Comissão Europeia
a uma Com
municação so
obre um
Sistem
ma Europeu de Deteção do Finan ciamento do
d terrorism
mo – COM (2013) 842 final de
27/11//2013.
Portuggal partilha da preocup
pação sentiida ao nível europeu e internacioonal face ao
o flagelo
do terrrorismo, paarticipando ativamentte em todas as iniciativas da UE (e de outrros fora)
nesta matéria e defende, assim,
a
o approfundame
ento das capacidadess dos instru
umentos
ntes ao nívvel europeu
u de prevennção e lutaa contra o terrorismo,, em todas as suas
existen
verten
ntes.

COO
OPERAÇÃO POLICIAL
O
E TROCA DE INFORMA
AÇÕES

Com o desígnio dee construir uma Europ a aberta e segura,
s
o Co
onselho tem
m vindo a re
eforçar a
cooperração policiial com o intuito de co mbater os vários
v
tiposs de criminaalidade, inccluindo a
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grave e transfron
nteiras, sen
ndo que, noo ano de 2013, estive
eram em deestaque a troca
t
de
inform
mações, a prroteção de dados e a ccooperação entre as ag
gências da UE e entress estas e
os Estaados‐memb
bros.
A coop
peração po
olicial na UE
U tem vinddo a ser co
onsolidada através dass Redes Eu
uropeias,
Grupos de Trab
balho e Mecanismo
M
os de Tro
oca de Infformação policial entre os
os‐membross e as Agên
ncias Europpeias, com destaque para
p
a Euroopol. A coo
operação
Estado
policial e a trocaa de inform
mações entrre as agênccias europeias e as Foorças e Servviços de
Seguraança dos Esttados‐mem
mbros têm s ido efetuad
das de forma incremenntal, sendo que
q esta
cooperração foi ao
a longo do
o ano aproofundada attravés dos instrumenttos jurídico
os e dos
mecan
nismos opeeracionais existentes e ao dispor das diversas
d
reedes europ
peias da
cooperração policiial que conttaram todaas com a paarticipação ativa
a
de Poortugal (SGSSSI, GNR,
PSP, PJJ, SEF e AT),, a saber:
REDESS EUROPEIAS LEWG
L
PONTOS DE
E CONTACTO N
NACIONAIS
ATLAS

PSP

COSI

SSI

Electronic mobile identtification intero
operability grouup
(eMOBID
DIG)

SSI

EU contaact points for taackling cross‐border vehicle
crime (CA
ARPOL)

GNR

European Explosive Ord
denance Dispo
osal Network
(EEODN))

gnr

European Firearms Exp
perts (EFE)

PSP

European medical and psychological experts'
e
netwoork
for law eenforcement (EEMPEN)

PSP/GNR/PJ

European Multidisciplin
nary Projects Against
A
Criminaal
Threats M
Mobile Organizze Crime Group
ps

Todos

European network of airport
a
law enfo
orcement
services (AIRPOL)

PSP/SEF

European Network of Law
L Enforceme
ent Technologyy
Services (ENLETS)

SSI

European Network of Protection
P
of Public Figures
(ENPPF)

PSP

European Network on Fugitive Active
e Search Teamss
(ENFASTT)
European partnership of
o water police
e forces and
inland naavigation inspe
ectorates (AQU
UAPOL)

PJ
GNR
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European Traffic Police
e Network (TISP
POL)
European Union Netwo
ork for Implementation and
Enforcem
ment of Environ
nmental Law/T
Transfrontier
Shipmen
nts of Waste (IM
MPEL/TFS)

GNR

GNR

Experts ffor major sportts events

PSP

Informall network for countering environmental crim
me
(EnviCrim
meNet)

GNR

Law Enfo
orcement authorities and exp
pertise
competeent in the field of cultural goo
ods (CULTNET)
Liaison O
Officers' (LOs) Management
M
Services
List of co
ontact addresse
es on illegal mo
otor races

PJ
DGAI
GNR/PSP

List of co
ontact points fo
or European Fo
orensic Science
Area

PJ

List of co
ontact points of falsified and//or counterfeit
medicinees

a designar

List of Naational Football Information Points ( NFIP‐
PNIF)

PSP

List of peermanent contact points conccerning public
order

SSI

Networkk of police dog professionals in Europe
(KYNOPO
OL)
Radio co
ommunicationss experts (RCEG
G)

PSP/GNR
‐

RAILPOLL e Liticar

GNR

Rede eurropeia da Prevenção da Crimiinalidade
(EUCPN)

DGAI

No domínio da trroca de info
ormações, fforam adottadas, no Co
onselho JAII de 6 e 7 de
d Junho
usões do Conselho sobre o Modelo Europeu
E
dee Intercâm
mbio de
de 20013, Conclu
Inform
mações (EIXM) (Doc. 98
811/13 de 224 de maio de 2013), na sequênccia da Comu
unicação
apreseentada pela Comissão sobre
s
o tem
ma (Doc. 176
680/12 de 12
1 de dezem
mbro de 201
12).
Os resultados legislativos sobre o aperffeiçoamento da troca de informaações foram
m parcos,
sendo que um do
os objetivos principais nneste domíínio, a aprovvação da Prroposta de diretiva
os dos regisstos de iden
ntificação dos passageiiros para effeitos de
relativa à utilizaçãão dos dado
preven
nção, deteçção, investiggação e reppressão dass infrações terroristas e da crimin
nalidade
grave (PNR Europeu ‐ Passsenger Nam
me Record) acabou po
or conhecerr em abril, face às
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dificuld
dades surggidas, a nívvel político , entre o Conselho, a Comissã o e o Parlamento
Europeeu, o voto negativo da
d Comissãão LIBE do PE. O futu
uro da propposta, que parecia
incerto
o, ficou dep
pendente de
d nova vottação no se
eio da Comissão LIBE e do resulttado das
posterriores negociações enttre o Cons elho e o PE.
P Não obsstante, Porrtugal, que apoia a
iniciatiiva, reconh
hece que a utilização dos dados dos passsageiros é indispensávvel para
combaater o terro
orismo e a criminalidaade mais grrave, desde
e que acom
mpanhada por
p uma
adequada proteçção de daados pessooais, tendo apresenta
ado uma ccandidaturaa a um
financiiamento co
omunitário que visa eestabelecerr Unidades de Inform
mação PNR a nível
nacion
nal para a reecolha, proccessamentoo, análise e intercâmbio dos dadoos PNR, paraa efeitos
de prevenção, detteção, invesstigação e aacusação de
e atos terroristas e crim
mes graves.
O ano de 2013 fiicou marcado pela ap resentação, por parte da Comisssão, e consequente
negociiação no Co
onselho, de uma Propo
osta de Reggulamento que
q cria a A
Agência da UE para
a Coop
peração e a Formação
o Policial e que pretende revoga
ar as Decisõões 2009/371/JAI e
2005/6681/JAI (doc. 8229 de 18 de abril de 2013), visando
v
a su
ua adequaçção do atual Serviço
Europeeu de Políciia (EUROPO
OL) aos ditaames do Traatado de Lissboa. Esta pproposta fo
oi objeto
de inteensas nego
ociações ao
o longo do ano, sendo
o que, ao prever
p
diveersas altera
ações ao
atual m
mandato e governação da Europ
pol, abarcan
ndo a fusão
o da Europool com a Accademia
Europeeia de Políícia (CEPOLL), foi alvoo de forte contestação, tendo innclusive a referida
propossta de fusão
o merecido a oposiçãoo no Conselh
ho JAI de ju
unho, onde se incluiu Portugal,
P
e tamb
bém do Parlamento Eu
uropeu.
Foi ain
nda aprovad
do, em 28 de
d Janeiro dde 2013, o Acordo sob
bre Cooperaação Operaacional e
Estratéégica entre o Principad
do do Listennstaine e a Europol.
E
No âm
mbito do Trááfico de Serres Humano
os, o Conselho JAI de 6 e 7 Junho adotou Con
nclusões
do Conselho sob
bre um quaadro da UEE para a disponibiliza
d
ação de infformação sobre
s
os
os das vítim
mas do tráffico de serees humanos (Prioridad
de A, Ação 4 da Estratégia da
direito
União Europeia para
p
a errad
dicação do tráfico de seres humanos 2012‐‐2016), recordando
que a Comissão disponibiliz
d
aria, em 20013, inform
mação clara e de fácil utilização sobre
s
os
direito
os laborais, os direitoss sociais, oos direitos enquanto
e
vítima
v
e oss direitos enquanto
migran
nte de que beneficiam as vítimas ao abrigo da
d legislação
o da UE e, ssubsequentemente,
em 20014, ajudaráá os Estado
os¬membroos a forneccerem e divvulgarem innformação de cariz
similarr a nível naccional
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PRO
OTEÇÃO DE DA
ADOS

No deecurso de 2013
2
prosseguiram ass negociaçõ
ões do dessignado «Paacote proteção de
dados»
», centradaas, fundame
entalmente , na Proposta de Regulamento rrelativo à proteção
p
das peessoas singgulares no que diz resspeito ao tratamento
t
de dados pessoais e à livre
circulaação dessess dados (Re
egulamentoo geral sobrre proteção
o de dados)) e na Prop
posta de
Diretivva relativa à proteção das pessoaas singulare
es no que diz
d respeitoo ao tratam
mento de
dados pessoais pelas
p
autoriidades com
mpetentes para
p
efeitoss de preve nção, invesstigação,
e execução de sançõees penais e à livre
deteçãão e represssão de inffrações pennais ou de
circulaação desses dados.

SCH
HENGEN

A livree circulação
o de pessoaas no Espaçço Schenge
en, concretizado atravéés da abolição dos
contro
olos nas fro
onteiras inte
ernas de caada Estado‐‐membro, está
e
sujeita a um conjjunto de
regras comuns – conhecido
o como o acervo Schengen – no domínioo do contrrolo das
fronteiras externas, de umaa política ccomum de vistos, e das
d corresppondentes medidas
“comp
pensatórias”” em matérria de coopperação pollicial e judiccial, entre ooutras. A definição
d
destass regras ressulta da ne
ecessidade de assegu
urar que o Espaço Scchengen e a União
uem respon
nder às difi culdades e desafios emergentes,, salvaguard
dando o
Europeeia consegu
direito
o dos cidadããos da UE à liberdade de circulaçãão e, conco
omitantemeente, assegu
urando a
sua seggurança e a justiça nesste Espaço ccomum.

GOVERNAÇÃO SCHENGEN
C

Record
de‐se que, na
n sequência da “Prim avera árabe
e” e conseq
quente acrééscimo das pressões
p
migrattórias sentid
das no território europpeu, em 201
11, foi dada
a atenção pprioritária à reforma
do sisttema de Govvernação Scchengen.
Em cumprimento
o das Concllusões do CConselho JA
AI de 8 ma
arço 2012 ssobre o refforço da
Pilotaggem Políticca da gove
ernação Schhengen, se
egundo as quais Com ité Misto ao nível
ministeerial deverrá proporccionar as oorientaçõess políticas necessáriaas para o Espaço
Schenggen, com debates
d
po
olíticos e e stratégicos,, com base
e em relattórios seme
estrais a
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apreseentar pela Comissão
C
sobre
s
o funncionamentto da coope
eração Scheengen, a Comissão
C
apreseentou dois Relatórios com
c
o balaanço das prrincipais ten
ndências dee 2013 [Doc.s COM
(2013) 326 final de
d 31 de maio
m
de 20113 e COM (2013) 832
2 final de 228 de novem
mbro de
o‐se, sumarriamente, a s seguintes:
2013], destacando
- Sittuação nas fronteiras externas doo Espaço Scchengen ‐ Ao
A longo doo verão de 2013, o
nú
úmero de ilegais sírios continuou a aumentaar (1840 em
m julho e 34413 em agosto), em
paarticular naa fronteira marítima italiana e na fronteira terrestrre turco‐bú
úlgara (a
maioria entraa no Espaço
o Schengenn, tendo com
mo destino a Suécia e a Alemanh
ha, onde
olicitar asilo
o). Devido aao aumento
o de imigran
ntes no Meediterrâneo Central,
prretendem so
deepois do verão de 2013, e como cconsequênccia do naufrrágio trágicco de Lampe
edusa, o
Co
onselho JAI de outubro de 2013 decidiu criaar uma Tassk Force enncarregue de tentar
prrevenir novaas tragédiass; e
- Sittuação no interior do Espaço
E
Scheengen, entrre abril e jun
nho de 20113, foram de
etetados
mais de 80 000
0 indivíd
duos em sittuação irregular na EU, a maiorria foi dete
etada no
intterior da UE e não nas frontteiras exterriores. A maioria
m
deestes ilegaiss foram
recenseados na Alemanh
ha (11683), França (8563) e Espan
nha (8156).
O “paccote legislativo Schenggen”, com o objetivo de
d fortalece
er o acervoo Schengen com um
sistema de goverrnação capaaz de dar rrespostas efficazes, ime
ediatas e cooordenadass, face a
circunsstâncias exccecionais que possam pôr em causa a suste
entabilidadee de todo o Espaço
Schenggen, foi finaalmente aprrovado e puublicado em
m 2013. O pacote
p
legisslativo, que previa a
criação
o dum novo
o mecanism
mo de avaliaação da apliicação pelos Estados‐m
membros do
o acervo
de Sch
hengen e a alteração ao
a Regulam
mento nº 56
62/2006 (Có
ódigo de Froonteiras Scchengen)
para ajustar as diisposições relativas
r
à reintroduçãão temporá
ária do conttrolo nas frronteiras
internaas, em cirrcunstânciass excecion ais, teve assim um impulso ddecisivo em
m 2013,
permittindo a sua finalização
o no Consel ho JAI de outubro,
o
entrando em vigor no dia 26 de
novem
mbro de 201
13130.
Foram assim ado
otados: Regulamento ddo Conselho
o (UE) nº 1053/2013, de 07 de Outubro,
O
que crria um mecanismo de
e avaliaçãoo e acompaanhamento da aplicaçção pelos Estados‐
130

Regulaamento (UE) n. 1051/2013
1
do Parlamento Europeeu e do Conselho
o, de 22 de outubro de 2013, quue altera o Regulamento (CE)
o
n. 562/20006 para estabelecer regras com
muns sobre a rei ntrodução temporária do contro
olo nas fronteirass internas em circunstâncias
excecionaais; e o Regulamento (UE) n. 105
53/2013 do Consselho, de 7 de outubro de 2013,, que cria um m
mecanismo de avaliação e de
monitorizzação para verificcar a aplicação do
o acervo de Schenngen e que revogga a Decisão do Comité
C
Executivoo de 16 de setemb
bro de 1998,
c
perman
nente de avaliaçãão e de aplicação de Schengen.
relativa à criação de uma comissão

Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 314

memb
bros do acervo legislattivo de Sch engen (JOU
UE, série L, nº 295, dee 06/11/20
013); e o
Regulaamento do Conselho
C
(U
UE) nº 10511/2013, de 22
2 Outubro, que alteraa o Regulam
mento nº
562/20006 de mod
do a fixar re
egras comu ns sobre a reintroduçã
ão temporáária do conttrolo nas
fronteiras internaas, em circunstâncias e xcecionais (JOUE, série
e L, nº295, dde 06/11/2013). Os
referid
dos Regulam
mentos adottados têm, em linhas muito
m
geraiss, os seguinntes contorn
nos:
Mecanism
mo de avalia
ação ‐ cada Estado‐membro será avaliado
a
um
ma vez, pelo
o menos,
em cada quinquén
nio, sendoo as equ
uipas de avaliadoress integrad
das por
representaantes da Co
omissão Eurropeia e peritos nacion
nais designaados pelos Estados‐
membros. Os Estados‐membross continuam
m a ser resp
ponsáveis, aagora em conjunto
c
C
pela
p
aplicaação do mecanismo
m
de avaliaação Schen
ngen. O
com a Comissão,
Parlamentto Europeu
u deverá sser mantido ao corre
ente em ttodas as fases
f
da
avaliação; e
Código de
e Fronteirass Schengen ‐ Ficou pre
evisto, como
o medida dde último re
ecurso, a
possibilidaade da Com
missão pro por a reinttrodução temporária dos contro
olos nas
fronteiras internas no
n caso de deficiênciaas persisten
ntes e gravves no controlo de
fronteira por
p um Estaado‐membrro (constitu
uindo uma ameaça à oordem públlica ou à
segurança e que pon
nha em riscco o bom fu
uncionamen
nto de todoo o espaço de livre
circulação de pessoass). O Consellho endereççará, eventu
ualmente, uuma recomendação
nesse senttido ao Estaado‐membr o em causaa, cabendo a este a deccisão final.

ALAARGAMENTO DO
D ESPAÇO SCH
HENGEN

A Bulggária (BG) e a Romén
nia (RO) deelinearam como
c
objettivo aderireem plenam
mente ao
Espaço
o Schengen até ao final de marçço de 2011.. Contudo, tal não succedeu aindaa, tendo
vindo a ser, por razões
r
polítticas, sucesssivamente adiada a su
ua adesão, apesar de estarem
reunid
das e formalmente reco
onhecidas aas condiçõe
es técnicas e jurídicas ppré‐acordad
das para
o efeitto. No deco
orrer de 201
13, foi debaatido nos Conselhos JA
AI de marçoo e de deze
embro o
ponto de situação da plena adesão deestes dois Estados‐mem
E
mbros ao EEspaço Sche
engen, e
conseq
quente abo
olição dos controlos nnas fronteiras interna
as e a con cretização da livre
circulaação de pessoas. Ambaas as Presidêências apurraram não estarem
e
reuunidas as co
ondições
políticaas para uma votação favorável
f
doo Projeto de
e decisão do Conselhoo sobre a ad
desão de
amboss (votação por
p unanim
midade), daddo o receio
o de alguns Estado‐meembros em matéria
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de com
mbate à corrrupção e crriminalidadee organizad
da, receando
o consequêências grave
es para a
seguraança internaa da UE. Assim, a adessão da BG e da RO ao Espaço Schhengen ficou
u adiada
para 22014 e deveerá ser efettuada de m
modo fasead
do (de acorrdo com o ttipo de fronteiras ‐
marítim
mas, terresttres e aéreaas).

SISTTEMA DE INFO
ORMAÇÕES SCH
HENGEN ‐ SIS III

O ano de 2013 marcou
m
o fim de um pprocesso de
e negociaçã
ão que se aarrastou por longos
anos, com a entrada em pleno funcioonamento do
d Sistema de Inform
mação Schengen de
da geração (SIS II) a 9 de abril. Asssim, no Conselho JAI de
d 7 e 8 maarço de 201
13 foram
segund
adotad
das, por un
nanimidade, duas Deccisões do Conselho
C
qu
ue permitirram a entrrada em
funcionamento do
d SIS II (D
Doc. 6840/11/13 JAI 14
44 e 6841/1
1/13 JAI 1445, ambos de 4 de
março de 2013).
Trata‐sse dum sisstema inforrmático qu e permite a partilha permanennte (24h/diaa e 365
dias/an
no) de info
ormações, entre
e
autorridades de aplicação da lei dos Estados Scchengen,
criando
o melhoress condições de segurannça à livre circulação
c
de pessoas nno espaço europeu.
e
Da respetiva basee de dados constam
c
inddicações respeitantes a nacionais de países terceiros
t
não ad
dmissíveis no
n espaço Schengen, pessoas a extraditar ou desaparrecidas, bem como
sobre objetos furtados
f
e extraviaddos (veículos, armas de fogo,, documen
ntos de
identifficação, etc.). O SIS II permite ar mazenar um
ma maior quantidade
q
de dados e incutir
uma m
maior rapidez e seguraança na su a transmisssão. Tem capacidade para utilizaar dados
biométricos, com
mo impressõ
ões digitais, estando taambém dottado de novvas funcionalidades
que po
ossibilitam o cruzamento de daddos de inforrmação, estabelecend o por exem
mplo um
nexo eentre a indiccação de um
ma pessoa e a respeitante a um ve
eículo.
Portuggal contribu
uiu de form
ma muito ssignificativa
a para a concretizaçãoo deste pro
ojeto, ao
dispon
nibilizar (em
m 2007) a solução
s
infoormática prrovisória ‐ o SISone4A
All ‐ que permitiu o
acesso
o ao SIS I a nove
n
Estado
os‐membro s que aderiram à UE em 2004 (beem como daa BU, RO
e Suíçça e Liechtenstein), te
endo‐se coomprometid
do a trabalhar, em ssimultâneo, para o
desenrrolar positivvo do proje
eto SIS II. A culminar esse
e
papel destacado,
d
Portugal co
olaborou
com a Comissão na finalizaçção técnica do projeto
o, quer ao nível
n
do sisstema centrral, quer
dos testes dos sisstemas nacionais, tenddo sido o primeiro
p
Esttado‐membbro a migrar para o
SIS II, a 9 de abril de 2013.
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SEG
GURANÇA ROD
DOVIÁRIA

No âm
mbito da seegurança ro
odoviária – o qual exxtravasa da
a formaçãoo JAI, embo
ora com
conexõ
ões relevan
ntes em termos de seegurança in
nterna –, no mês de junho, a Comissão
C
submeeteu à conssideração dos Estadoss‐membros duas propo
ostas legislaativos que visam a
aplicaçção de um serviço pan‐europeu de chamad
das de eme
ergência a ppartir dos veículos,
v
conheccido por eC
Call:
Proposta de Regulamento d
do PE e do
d CONS relativo aaos requissitos de
homologaação para a implantaçãão do siste
ema eCall de bordo em
m veículos (altera a
Diretiva 2007/46/CE
2
)131 que estabelece um quadro para a homologação dos
veículos a motor e se
eus reboquees, e dos sisstemas, com
mponentes e unidades técnicas
destinadoss a serem utilizados
u
neesses veículos. O objetivo é a introodução, no sistema
de homolo
ogação de veículos a motor, de disposiçõess relativas à instalação
o de um
sistema eC
Call de bord
do nos veícuulos a moto
or. Iniciou‐sse, assim, a sua negociação no
Conselho da
d UE; e
Proposta de Decisão do PE e do CON
NS relativa
a à implanntação do serviço
interoperáável de chaamadas de urgência automáticas
a
s à escala dda UE (eCaall)132. O
objetivo da
d propostta incide nna parte relativa
r
à infraestrutuura de pontos de
atendimen
nto da seggurança pú blica (Public Safety Answering
A
Points ‐ PSAP) no
âmbito daa estratégiaa da Comisssão sobre o eCall (a qual seguee uma abordagem,
regulamen
ntar tripartiida, que abbrange o sistema insta
alado no veeículo, as redes
r
de
telecomun
nicações e os PSAP), ttendo‐se iniciado a sua negociaçãão no Consselho da
UE.

PRO
OTEÇÃO CIVIL

O princípio da so
olidariedade
e, subjacentte às açõess no quadro
o da proteçção civil de
e âmbito
nal, foi, com o Traatado de Lisboa, projetado a uma dim
mensão europeia,
nacion
respon
nsabilizando
o a Europa no domíniio da gestão de emerrgências, o qual, integgrado no
prograama de Esttocolmo, ve
eio precon izar a defiinição de uma
u
estrattégia de se
egurança
131
132

COM (22013) 316 final de 13.6.2013
COM (22013) 315 final, de
d 13.6.2013
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internaa da União
o Europeia que ocuppa um lugaar importante no apeerfeiçoame
ento das
capacidades da UE
U em maté
éria de prevvenção e re
esposta a to
odos os tipoos de catásttrofes. A
dotar uma abordagem
m horizontall e interdiscciplinar, quee permita enfrentar
necesssidade de ad
crises complexass ou catásttrofes de oorigem hum
mana, veio a traduzirr‐se como um dos
grandees desafios subjacente
es a esta eestratégia. O âmbito de atuaçãoo da proteção civil
passou
u, assim, a ser integraado num m odelo maiss vasto de segurança
s
iinterna, asssente na
evoluçção naturall dos risco
os e ameaaças e, con
nsequente, necessidaade de ade
equar e
reform
mular modelos de plane
eamento e iintervenção
o.

MECANISMO EUROPEU DE PROTEÇÃO CIVIL

Em 20 de dezemb
bro de 2011
1, a Comissãão havia aprresentado uma
u propossta para sub
bstituir a
“Decisão do Consselho sobre o Mecanism
mo Comuniitário de Pro
oteção Civill” e o “Instrrumento
ara as açõees desenvolvidas na
Financceiro para a Proteção Civil” (que providenciaa fundos pa
área da proteção
o civil). O an
no de 2013 traduziu‐se
e num mom
mento de vviragem nessta dificil
negociiação, com
m a conclusão, em D
Dezembro, de um lo
ongo proceesso negocial e, a
conseq
quente, aprrovação de um novo M
Mecanismo
o de Proteção Civil da União, mediante a
adoção
o da Decisããon.º 1313
3/2013/UE do Parlame
ento Europ
peu e do CConselho, de 17 de
Dezem
mbro de 201
13, sobre o Mecanism o Europeu de Proteção Civil (JOU
UE, série L, n.º 347,
de 20//12/2013), com entrad
da em vigorr a 1 de jan
neiro 2014. Este Mecaanismo veio
o dotar a
União de um instrrumento mais disponívvel, com a criação
c
de uma
u reservaa comum vo
oluntária
de cap
pacidades, mais transsparente, coom a simp
plificação de procedim
mentos na área do
financiiamento, e mais solidáário, ao perrmitir que outras
o
organ
nizações, taais como ass Nações
Unidass, suas agêências ou outras
o
orga nizações in
nternacionais relevant es, possam
m activar
este M
Mecanismo.
Portuggal apoiou a adoção deste novo iinstrumento
o legislativo
o que consiidera indisp
pensável
para a melhoria da
d coordenação das açções dos Esstados‐mem
mbros no doomínio da proteção
p
civil, ccom vista ao
a aumentto da eficáácia dos sisstemas que
e visam prrevenir, pre
eparar e
respon
nder a catásstrofes natu
urais ou de oorigem hum
mana.
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CLÁUSULA DE SOLIDARIEDADE

O artiggo 222.º do
o Tratado sobre
s
o Funncionamentto da União Europeia (TFUE) incclui uma
nova d
disposição relativa
r
a um
ma "cláusulla de solidariedade". Nos
N termos desta dispo
osição, a
União e os seus Estados‐me
E
mbros atuaarão em con
njunto, num
m espírito dde solidariedade, se
um Esttado‐memb
bro for alvo
o de um ataaque terrorrista ou vítima de umaa catástrofe
e natural
ou de o
origem hum
mana.
O ano de 2013 co
orrespondeu
u ao início ddo estabele
ecimento da
a aplicabiliddade da Cláusula de
Solidarriedade. A Comissão Europeia e a Alta Representante
e da Uniãoo para os Negócios
N
Estrangeiros e a Política de
d Segurannça, em execução do
o n.º 3 d aquela dissposição,
m Janeiro 20
013 uma Pro
oposta Con
njunta de De
ecisão do CConselho re
elativa às
apreseentaram em
regras de execuçção pela União
U
da CCláusula de
e Solidaried
dade, tendoo‐se dado início à
negociiação da mesma.
m
Estaa Proposta foi alvo de
e debate no
o seio do G
Grupo de Trabalho
T
“Amigo
os da Presidência” (formato CCA – Crisis Co
oordination Arrangemeents), criado
o para o
efeito. A propossta recolheu a simpattia da generalidade dos
d Estadoos‐membross, tendo
exigido
o, ao nível nacional, daada a naturreza transversal do seu âmbito, a uma articulação e
concerrtação próxxima e transsversal entrre vários se
erviços do MAI,
M do MN
NE, e do SG
G do SSI.
Portuggal apoia a Proposta Conjunta e considerra tratar‐se
e de um teexto relativvamente
consen
nsual.

IMIGRAÇÃO, FR
RONTEIRAS, VISTOS E ASSILO

A apreesentação do Relatório Imigração e Asilo é um
ma responsabilidade a nual da Com
missão e
visa avvaliar o cum
mprimento dos objetivvos fixadoss no Pacto Europeu dee Imigração
o e Asilo
1334
(PEIA)1133 e no Pro
ograma de Estocolmo
E
, bem com
mo aferir oss progressoos realizado
os, tendo

em vissta contribu
uir para a definição dda direção da política migratóriaa da UE. Asssim, no
Consellho Informaal JAI de 18
8 e 19 de Ju
ulho, a Comissão apresentou seu 44.º Relatório Anual
sobre Imigração e Asilo (20
012)135, o quual fornece
e uma visão
o abrangentte sobre a situação
133

O PEIA
A foi adotado pelo
o CE de outubro de
d 2008 e englobba um conjunto de
d medidas destin
nadas a enformarr uma Política Ab
brangente da
UE em maatéria de Migraçãão, tendo o CE co
onvidado a COM a apresentar anu
ualmente ao CON
NS um Relatório, baseado nos con
ntributos dos
EM.
134
Programa de Estocolmo (2010‐2014) – programa pluriaanual que define as orientações estratégicas,
e
paraa os próximos cin
nco anos, da
e concreto,
programaação legislativa e operacional no Espaço de Liberrdade, Segurançaa e Justiça, nos termos do Artigoo 68º do TFUE; em
identificou as seguintes prioridades: promover a cidadaniaa e os direitos fundamentais; uma
a Europa de direeito e da justiça; uma Europa
que proteege; o acesso à Eu
uropa num mund
do globalizado; um
ma Europa respo
onsável, solidária e aberta a parcerrias em matéria de
d imigração
e asilo; e, o papel da Europ
pa num mundo globalizado, a dim
mensão externa.
135
COM (22013) 422 final, Bruxelas,
B
17/6/20
013.de 17.06.20113.
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migrattória da UE e os principais desenvvolvimentoss registadoss em 2012. Em linhas gerais,
g
o
4.º Reelatório Anu
ual sobre Im
migração e Asilo desttaca que o ano de 20012 registou: i) um
nto de cercaa de 10% do número dde pedidos de asilo (em parte deevido ao conflito na
aumen
Síria), e um ligeiro
o aumento dos pedidoos de proteçção internaccional na U E apresentaados por
menorres não aco
ompanhado
os; ii) um deecréscimo de 8% nas recusas dee entrada (ccerca de
316 0660 pessoas)) e de 4% de
d retornoss (cerca de 186 630 na
acionais de países tercceiros) e
uma liggeira diminuição do nú
úmero de d etidos (427
7 195 pessoa
as) em com
mparação co
om o ano
anterio
or; iii) a criise económ
mica continuuou a orien
ntar a atua
ação dos diirigentes eu
uropeus,
podendo uma imiigração bem
m gerida esttimular o crrescimento e colmatar as insuficiê
ências de
m
de
e trabalho; ee, iv) a nece
essidade pre
emente de uma ação coerente
c
mão‐de‐obra no mercado
a níveel da UE. Concluiu
C
qu
ue a Europpa deverá acolher a diversidadee e transfo
ormar a
imigração numa força
f
dinâm
mica de cres cimento e de
d progressso, reforçanndo a boa ge
estão da
imigração legal e as políticass de integraação; e, inttensificando
o, em paraleelo, a luta contra a
a
o, em simuultâneo, os direitos
imigração ilegal e o tráfico de seres hhumanos, assegurando
fundam
mentais dos imigrante
es e dos reequerentes de asilo. A Comissãoo consideraa, assim,
necesssário assegurar um acompanham
mento maiis proativo da aplicaçção do ace
ervo em
matériia de imigraação.

IMIGRAÇÃO LEGAL
E

No deccorrer de 2013,
2
prosse
eguiram os trabalhos legislativos de acordo com o pre
evisto no
Plano de Ação so
obre a Imiggração Legaal. Neste do
omínio, a UE
U dedicou especial attenção à
es de duas iimportantes Propostass de diretivva: i) uma re
elativa à
continuação das negociaçõe
admisssão de trab
balhadores sazonais, viisando estaabelecer um
m procedim
mento rápido
o para a
admisssão de trab
balhadores sazonais nnacionais de países te
erceiros; e ii) outra re
elativa à
admisssão trabalhadores tran
nsferidos deentro de em
mpresas, vissando elimiinar as dificculdades
sentidaas pelas em
mpresas com
m sede forra da UE qu
ue deslocam
m o seu pe ssoal (nacio
onais de
países terceiros) entre as sucursais e nos diferentes Estados‐mem
mbros, crian
ndo um
proced
dimento simplificado e condiçõões mais atrativas
a
para obtençção de títtulos de
residên
ncia. Com efeito, as negociaçções relativas à Pro
oposta de Diretiva Sazonais
S
culmin
naram na ad
doção de um texto de compromisso do Conselho, em nnovembro de
d 2013.
Quanto
o à Prop
posta de Diretiva

Transferido
os Intra‐e
empresa (IICT), apessar dos

desenvvolvimentoss registados, ainda se encontram pendentes aalgumas questões,
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designadamente a autonomização d o sistema de mobilidade prevvisto na Proposta
P
relativamente às regras Sche
engen.
m 25 de março 2013, a Comissão apresentou
a
uma Propoosta de Dire
etiva que
De refeerir que, em
visa a fusão, num
m único ato
o legislativo,, das disposições apliccáveis aos nnacionais de países
terceirros que são
o investigadores, estuudantes do ensino superior, estuudantes do
o ensino
secund
dário, estagiários não
o remunerrados e voluntários, bem com
mo a prevvisão de
disposições comu
uns a duas novas
n
categgorias de naacionais de países terceeiros, os esttagiários
remun
nerados e ass pessoas au
u pair136.
Portuggal tem uma posição genericame
g
ente favorável relativamente às rreferidas Prropostas
de Dirretiva, emb
bora, no qu
ue respeita à mobilidaade intra‐eu
uropeia, coonsidere ne
ecessária
uma reeflexão sobre a comple
ementarida de destas futuras direttivas com ass regras Sch
hengen.

IMIGRAÇÃO ILEEGAL

Nos últimos anos, e em partticular nos úúltimos meses de 2013
3, a UE assiistiu a um aumento
a
da imigração ilegal nas fronteiras exterrnas, fenóm
meno associado ao acrréscimo da pressão
de fluxxos migratórios misto
os, que se tem vindo
o a sentir, especialmeente, ao longo das
fronteiras do Sul e do Sudesste da UE. Em respostta a este fenómeno as instituiçõe
es da UE,
as suass agências e os EM, avançaram coom um vastto número de
d medidass (de curto, médio e
longo p
prazo) paraa prevenir e combater eesta situaçãão.
Assim, no âmbito do Comité Estratégicoo Imigração,, Fronteirass e Asilo (CEEIFA)137, foi
efetuada a 2.ª e a 3.ª atualizaação semesstral da "Ação da UE em
m matéria dde Pressõess
m conta os resultados aalcançados e os
Migrattórias ‐ umaa Resposta Estratégicaa", tendo em
progreessos verificcados na exe
ecução das medidas de
e prevenção
o e combatee à imigraçãão
ilegal, em todas as suas form
mas. A Respoosta Estraté
égica, adotada no Consselho JAI de 26 e 27
de abrril de 2012, inclui 7 áreaas estratégiicas prioritáárias (dividid
das em desaafios e em
atividaades a desenvolver em resposta àss pressões migratórias
m
):
1) Reeforço da coo
operação com os países terceiros de
e trânsito e de
d origem dee fluxos migratórios ‐
fundamental para
p
enfrenta
ar os desafioos da prevenção da imigração ilegal;
2) Reeforço da geestão de fron
nteiras nas ffronteiras exxternas ‐ o papel
p
eom
mandato da FRONTEX
136

Au Paiir é um programaa de intercâmbio
o cultural que connsiste, normalme
ente, no acolhimento de um joveem, por parte de uma família
com crian
nças, no qual o jovvem presta ajuda
a em algumas tarrefas domésticas e no cuidar dos filhos
f
dessa famíl ia.
137
Comitéé Estratégico e co
oordenador do Co
onselho, que abraange matéria relaativas à imigração
o legal e ilegal, frronteiras, vistos e asilo.
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deeverão ser reeforçados, be
em com a co operação en
ntre Estados‐‐membros e a Agência;
3) Prevenção da imigração illegal atravéss da fronteirra greco‐turcca ‐ uma da s fronteiras externas
maais vulneráveis da EU ‐ uma ação im
mediata parra remediar a situação m
migratória na Grécia,
essencial paraa proteger as fronteirras externass da UE e para eliminnar os movvimentos
secundários dee imigrantes ilegais;
anais de imi gração legall ‐ séria ame
eaça a uma ppolítica de imigração
4) Prevenção do abuso de ca
quilibrada, constituindo‐
c
‐se como ddesafios: combater a im
migração ileegal e assegurar os
eq
co
ontrolos das fronteiras externas;
e
prrevenir o accréscimo de pedidos dee asilo infundados; e
co
ombater a im
migração ilega
al provocadaa pela liberalização de visstos;
5) Prevenção do abuso do direito de livree circulação de nacionais de países tterceiros ‐ a fraude e
ab
buso do direito de livre circulação
c
dee pessoas de
entro da UE, não devenndo ser subestimados
co
omo apenas outro
o
meio para
p
assegurrar a perman
nência ilegal ou a movim entação ileggal na UE;
as atividades criminosas
c
qu
ue facilitam este tipo de abuso e frau
udes devem ser combatidas; e
ooperação na
as práticas dde regresso ‐ o bom
6) Reeforço da geestão das migrações, inccluindo a co
funcionamento
o da gestão
o das migraações em geral,
g
disposições para assegurar sistemas
ões de presssões migrattórias e um
ma política dde imigração eficaz,
preparados para flutuaçõ
fundamental para
p
uma ma
ais eficiente dde combate à imigração ilegal; e
7) Geestão das prressões migrratórias de e via países do Sul do Mediterrâneo
M
o ‐ coordenação das
atiividades FRO
ONTEX, EASO
O e EUROPOLL; diálogos so
obre migraçã
ão e mobiliddade; Parcerias para a
mo
obilidade; co
ombate ao auxílio
a
à imiggração ilegal e tráfico de
e seres hum
manos; campanhas de
infformação e prevenção
p
nos países de origem e trâânsito de fluxxos migratórrios.

Acrescce que, na sequência
s
dos
d desastr es com as embarcações que se aafundaram ao largo
da ilhaa italiana dee Lampedussa, tendo prrovocado a morte de mais
m de 3000 imigrantes ilegais,
os Min
nistros dos Assuntos In
nternos, reuunidos no Luxemburgo
L
o, no Conseelho JAI de 7 e 8 de
outubrro, decidiraam criar um
ma Task Foorce para o Mediterrâ
âneo (compposta por todos
t
os
Estado
os‐membross e agênciaas europeiaas relevantes e presid
dida pela CComissão Europeia)
para id
dentificar oss instrumen
ntos existenntes para fazer face a esta situaçãoo e estudar a forma
mais eeficiente dee os utilizarr para evitaar, no curtto e médio prazo, maais perdas de
d vidas
human
nas em tais circunstânccias no Medditerrâneo.
No relaatório apresentado ao
o Conselho JJAI de deze
embro, sob a forma dee uma Comu
unicação
da Com
missão, a Task
T
Force propôs um
m conjunto de 38 med
didas articu ladas em torno
t
de
cinco eeixos principais: 1) Açõ
ões em coooperação co
om países te
erceiros; 2)) Proteção regional,
r
reinstaalação e reeforço dos canais de imigração legal; 3) Lu
uta contra o tráfico de
d seres
human
nos e o crrime organ
nizado assoociado;4) Reforço dass operaçõees de vigilâância de
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fronteiras; e 5) Solidariedade com oss Estados‐m
membros mais
m
afetaddos pelas pressões
p
migrattórias.
O Conselho Europeu de 19 e 20 de deezembro reiiterou a sua
a determinaação em re
eduzir os
riscos de repetiçãão de tragédias humannas como as ocorridas em Lampeedusa; apelou a um
reforço
o do diáloggo com os países terrceiros e id
dentificou como
c
prioriidades: a proteção
p
regional, as Parceerias para a Mobilidadde, as camp
panhas de informação
i
o, a reinstalação, as
RONTEX e a solidarie dade com os Estados‐membross mais afettados. A
operaçções da FR
Comisssão foi, asssim, convidada a appresentar um
u balanço
o da execuução das medidas
proposstas antes do
d Conselho
o Europeu de junho de 2014, altura em quee será efetu
uado um
debatee alargado e de longo prazo sobrre as questões migrató
órias e de aasilo, no qu
uadro da
s para o futturo da área
preparração das orientações estratégicas
e
a JAI (pós‐Esstocolmo).
Portuggal apoiou os
o esforços para lutar eficazmentte contra a imigração iilegal e o trráfico de
seres h
humanos, privilegiando
p
o a adoção de medidas que conduzam a soluuções durad
douras e
de lon
ngo prazo, em particu
ular o dese nvolvimentto de parce
erias com ppaíses terceiros de
origem
m e de trânssito disposto
os a colabo rar com a UE
U em maté
éria de gestãão de fronteiras, de
retorno e de read
dmissão de imigrantes
i
ilegais.
No que se referee à situação
o específicaa dos fluxoss migratório
os no Med iterrâneo, Portugal
considerou tratar‐se de um
m desafio comum paara a União
o, que devverá mereccer uma
respossta forte e estratégica, tendo int egrado a Task
T
Force e manifestaado disponiibilidade
para p
participar em
e ações concretas, designadaamente parrticipando em operações da
FRONTTEX e assistêência do EA
ASO, de aco rdo com as suas possib
bilidades.
Digna ainda de no
ota, no ano 2013, foi a assinaturaa de mais três Acordoss de Readmissão de
imigrantes ilegaiss entre a UE
U e paísess terceiros:: com Cabo
o Verde (199 de abril), com a
Armén
nia (19 de abril) e co
om a Turqquia (16 de
e dezembro
o); e rubri cado o acordo de
readm
missão com o Azerbaijão
o (29 de julhho).
Relativvamente a Cabo‐Verde
C
e, a UE conccluiu e assinou com esste país, em
m 2013, um
m Acordo
de Faccilitação de Vistos de curta
c
duraçção e um Accordo de Re
eadmissão. Ambos os acordos
foram publicados no Jornal Oficial
O
da UEE, no dia 24
4 de outubro de 2013 e entrarão em
e vigor
em sim
multâneo e assim que cumpridos
c
ttodos os requisitos pro
ocessuais leegais. Estes Acordos
foram celebradoss tendo porr base o Accordo de Paarceria UE‐ACP, o Acoordo de Cottonou, a
erde e, mui to em partiicular, a Parrceria para a Mobilidad
de entre
Parcerria Especial UE‐Cabo Ve
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a UE e Cabo Verde, da qual Portugall é membrro signatário. A Decla ração Conjjunta da
Parcerria para a Mobilidade
M
entre
e
a UE e Cabo Verde, de 5 de
e junho de 22008, previa que as
partes desenvolveeriam um diálogo paraa a readmisssão de pessoas sem au torização com vista
ooperação eficaz
e
para o seu regre
esso, a par de um diál ogo em maatéria de
a garantir uma co
vistos de curta duração
d
(vistos Schenngen) com vista a faccilitar a moobilidade de certas
catego
orias de pesssoas. O Aco
ordo de Reaadmissão ‐ Decisão nº 2013/522/EEU, de 24/1
10/2013,
relativa à Conclu
usão do Accordo entree a União Europeia e a Repúbliica de Cabo Verde
relativo à read
dmissão de
e pessoas sem auttorização de
d residênncia ‐ esttabelece
proced
dimentos ráápidos e efe
etivos de iddentificação
o e de retorrno ordenaddo e em se
egurança
das peessoas que não preencchem ou deeixaram de preencher as condiçõões em vigo
or para a
entrad
da, permanêência ou ressidência no território de
d Cabo‐Verde ou de uum Estado‐m
membro
da União.

FRO
ONTEIRAS EX
XTERNAS

No Con
nselho JAI de
d março, a Comissão Europeia apresentou três
t proposstas legislattivas que
integraam o chamado “pacote frontteiras inte
eligentes” e que vissam aprove
eitar as
potenccialidades das
d novas tecnologiass para faze
er face aos desafios qque se colo
ocam ao
contro
olo de fronteiras, nome
eadamente o aumento
o significativvo do númeero de pesssoas que
transittam nas fron
nteiras exte
ernas da UEE. São elas:
- P
Proposta dee Regulame
ento do PE e do Conselho que cria um Sisttema de Re
egisto de
EEntradas/Saaídas de nacionais
n
d e países terceiros
t
que atravesssam as frronteiras
eexternas do
os Estados‐m
membros daa UE138;
- P
Proposta dee Regulame
ento do PE e do Consellho que cria
a um Prograama de Passsageiros
R
Registados para faciliitar o acessso ao esp
paço Schen
ngen de naacionais de
e países
tterceiros, paassageiros frequentes
f
e desde que previame
ente habilitaados139; e
- P
Proposta dee Regulame
ento do PEE e do Consselho que altera
a
o Cóódigo de Frronteiras
SSchengen (Regulamen
nto CE nº 5562/2006) com vista à futura uutilização das
d duas
iniciativas leegislativas acima
a
indicaadas140.

138

COM (22013) 95 final, dee 28 de fevereiro de 2013.
COM (22013) 97 final, dee 28 de fevereiro de 2013.
140
COM (22013) 96 final, dee 28 de fevereiro de 2013.
139
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O Sisteema de Entradas/Saíd
das (EES) reegistará, no
omeadamen
nte, os daddos respeitaantes ao
local e data de transposiçãão das fronnteiras externas da UE
U pelos nnacionais de
e países
terceirros. Permittirá o cálcu
ulo automaatizado da duração da
d estada de curta duração
autorizzada (substtituindo o atual
a
sistem
ma manual)) e transmitirá um aleerta às auto
oridades
nacion
nais quando
o não houvver registo da saída. O EES facultará um m
melhor controlo dos
oversta
ayers, que permanece
em em terriitório europ
peu para além do prazzo autorizad
do (quer
nos caasos de vistto de curtaa duração/SSchengen, quer
q
de ise
enção destee tipo visto
o) e que
constittuem a maior fonte de imigração ilegal na UEE.
A prop
posta relativva ao Progrrama de Pa ssageiros Registados
R
(PPR)
(
visa ffacilitar o accesso ao
espaço
o europeu para os passageiross frequente
es, naciona
ais de país
íses terceirros, que
preenccham deterrminados re
equisitos dde segurançça e bona fide.
f
Assim
m, mediante
e registo
prévio e subsequente atribuição de carrtão informático, os pa
assageiros ffrequentes poderão
beneficiar de um
m procedim
mento de ccontrolo simplificado e mais ráápido (atravvés, por
exemp
plo, de mecaanismos de portas autoomáticas no
os aeroporttos).
Portuggal tem exp
periência própria
p
na utilização das
d novas tecnologiass ao serviçço duma
gestão
o integrada das fronteiras para efeitos de
e reforço da
d segurançça e facilitação da
mobilidade, que tem
t
vindo a acumularr nos último
os anos. Po
or isso, defeende a nece
essidade
de assegurar a salvaguarda e interoperaabilidade do
os sistemass nacionais jjá existente
es (como
os sisttemas aero
oportuários portuguesees RAPID e PASSE), evitando‐se
e
o desperd
dício dos
investiimentos já efetuados
e
e da experiêência acumu
ulada.
A 12 de abril a Co
omissão aprresentou um
ma Propostta de Regulamento doo PE e do CO
ONS que
estabeelece regras para a vigilância
v
d as fronteirras marítim
mas externaas no conttexto da
cooperação operaacional coo
ordenada peela FRONTEEX141, em re
esposta ao aacórdão pro
oferido a
D
201
10/252/UE, na medida em que
5 de seetembro dee 2012 pelo TJUE de annulação da Decisão
considerou que as
a disposiçõ
ões que reegem as me
edidas de interceção,
i
o salvame
ento e o
desem
mbarque são
o elementoss essenciaiss do ato de base (Código de Frontteiras Schengen). A
referid
da Decisão incorporava
i
a, num únicco instrume
ento jurídico
o, as dispossições do Direito da
UE e d
do Direito In
nternacionaal em vigor, visando ulttrapassar as diferentess interpretaações do
Direito
o Marítimo
o Internacio
onal adotaadas pelos Estados‐m
membros e as suas práticas
divergeentes, a fiim de garaantir a eficcácia das operações
o
marítimas coordenad
das pela
FRONTTEX. Porém, o PE conssiderou quee a Decisão deveria ter sido adottada em co‐decisão

141

COM (22013) 197 final, de
d 12 abril de 201
13.
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(dada a vigência do Tratado
o de Lisboa)) e não com
m o procedimento de comitologiaa, tendo
instaurrado uma reeferida ação
o junto do TTJUE.
Esta P
Proposta de Regulam
mento dividdiu os Estaados‐memb
bros, tendoo‐se formado uma
minoriia de bloqu
ueio (Estad
dos‐membroos do sul, com respo
onsablidadees no contrrolo das
fronteiras marítim
mas externas) desfavoorávels ao alargamento do âmbbito de apliicação à
o e ao desembarque, com natureza vinculativa; alerttando aindaa para a
busca//salvamento
necesssidade de articulação
o com o Direito In
nternacional e com acordos bilaterais
b
celebraados; e salieentando serem a buscaa e salvame
ento compe
etências naccionais.
E referrir ainda o trabalhos
t
de
esenvolvidoos em maté
éria de docu
umentos fallsos, em concreto o
projectto de longo
o prazo “Fraaude de Ide ntidade”, re
elacionado com o Projjecto FIDELIITY, bem
como o projecto
o sobre o Bilhete
B
de Identidade
e Europeu (Eurprean ID card). Foi
F anda
equaciionado o esstabelecime
ento de umaa Rede de Conselheiros
C
s Documenttais UE.

EUROSUR

Foi pu
ublicado no
o Jornal Oficial da UE,, a 6 de novembro de
d 2013, o Regulamen
nto (UE)
n.º 10552/2013 do
o Parlamentto Europeu e do Conselho, de 22 de
d outubro de 2013, que cria o
Sistem
ma Europeu
u de Vigilân
ncia das Fro
onteiras (EUROSUR), í.é
í um qua dro comum
m para a
troca d
de informações e a co
ooperação entre os Estados‐mem
E
mbros da U
União Europeia e a
Agênciia FRONTEX
X. O Regulam
mento será aplicável a partir de 2 de dezembbro de 2013
3.
O Reggulamento destina‐se a melhoraar o conhe
ecimento da
d situaçãoo e a aum
mentar a
capacidade de reação nas frronteiras exxternas doss Estados‐m
membros daa União Eurropeia, a
p
e combater
c
a imigração ilegal e a criminalidad
c
de transfro
onteiriça,
fim dee detetar, prevenir
bem como contriibuir para garantir
g
a pproteção e a salvaguarda da vidaa dos imigraantes. O
EUROSSUR será, assim
a
utilizaado pelos Estados‐me
embros e pela
p
Agênci a FRONTEX
X para a
troca de informaações e paara a coopperação ope
eracional no
n domínioo da vigilân
ncia das
fronteiras, atravéés dos dessignados Ceentros Naccionais de Coordenaçção. Estes centros,
criadoss e geridos pelos Estad
dos‐membrros, coorden
nam e asseguram a trooca de informações
entre todas as autoridadess às quais incumbam
m responsa
abilidades ppela vigilân
ncia das
fronteiras externas a nível nacional, bbem como com os re
estantes ceentros nacio
onais de
coordeenação e com a Agên
ncia FRONTTEX. Estes centros
c
fornecerão à Agência FR
RONTEX,
através da rede de
d comunicaações, inforrmações provenientes dos seus qquadros de situação
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nacion
nais (comp
postos por informaçõões recolh
hidas de variadas
v
foontes) que
e sejam
necesssárias para a criação e manutennção do quadro de sittuação eurropeu e do
o quadro
comum
m de inform
mações além
m‐fronteirass.
Em Portugal, o Ceentro Nacional de Coorrdenação ficca a cargo da
d GNR.

AGÊNCIA FRO
ONTEX

Ao lon
ngo de 201
13, Portugaal integrou inúmeras operações conjuntas coordenad
das pela
FRONTTEX (criada pelo Regulaamento (CEE) n.º 2007//2004), tantto nas frontteiras aéreaas (Focal
Points Air, Mizarr e Lusitânia), como terrestres (Poseidon Land e Fo cal Points Land) e
marítim
mas (Hermes, Focal Points Sea, Poseidon Sea,
S
Indalo, Aeneas, M
Minerva e Common
C
Airborne Patrols Eurosur).
E
Destaccam‐se, nesste âmbito, as diversa s Operaçõe
es Conjunta
as em que o SEF partiicipou, a
realçarr:

FRONTEX
X
2013
TIPO DEE FRONTEIRASS

A
Aéreas

OPERAÇÃO (Designação)

MEIOS

Focal Poinnts Air 2013

6 elementos

JO Mizzar 2013

2 elementos

JO Lusitaania 2013

13 elementoss

Poseidon Land 2013

2 elementos

Focal Pointts Land 2013

2 elementos

Hermes 2012 – extensãão da Operaçãão de 2012

1 elemento

Hermees 2013

6 elementos

Commo
on Ariborne P atrols EUROSUR 2013

3 elementos

Poseidonn Sea 2013

1 elemento

Focal Poin ts Sea 2013

2 elmentos

Teerrestres

Marítimas
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Indaloo 2013

7 elementos

Aeneaas 2013

1 elemento

Minervva 2013

2 elementos

Centro Fronteeiras FRONTEX
X

1 elemento FRONTEX Sup
pport Officer

Voos conjunttos de retorno
o

18 elementoss

Paralelamente, a GNR, para além da s ua participaação em diversas reunniões, seminários e
hops, e daa sua contrribuição attiva para a criação de doutrinaa e de mé
étodos e
worksh
instrum
mentos de formação comuns aao nível da
d cinotécn
nia, particippou nas se
eguintes
Operaçções Conjun
ntas:

FRONTEX
X
2013
DATAS
D
O
OPERAÇÃO (D
Designação)

LOCCAL

MEIOS
Iníciio

Fim

O
Operação Pose
eidon Land

Gré cia

2 Viaturas 2 Militares
M
2 Cãess

21Mai

08Set

Operaação Poseidon
n Land (verten
nte
TVV
V)

Gré cia

1 Viatura 4 Militares

18Ju
un

12Set

O
Operação JO Minerva –
Ceuta/Alggeciras

Espa nha

2 Viatura 3 Binómios

29Ju
ul

17Set

Operaação Poseidon Sea (verten
nte
CPB)

Gré cia

1 Viatura 10 Militares

31Ju
ul

01Out

1 Militar

18Se
et

17Set

Operaação JO Jupite
er (vertente BSE)

Letóónia
Lituâânia

VISSTOS

Foi publicado no Jornal Oficial da UE, a 20 de dezzembro de 2013, o Reegulamento
o (UE) nº
1 de deze
embro (JOU
UE, série L, nº 347, de
d 20/12/20013), que altera o
1289/22013, de 11
denom
minado “Regulamento Vistos” – Regulamen
nto nº 539//2001, o quual fixa a lista
l
dos
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países terceiros cujos
c
nacio
onais estão sujeitos à obrigação de visto SSchengen (d
de curta
duraçãão, para esttadas até 90
0 dias) para transporem
m as fronteiiras externaas (Anexo I) e a lista
dos qu
ue estão iseentos dessa obrigação (Anexo II) – tendo entrado em vvigor 20 dias após a
data da sua publiccação no Jo
ornal Oficial . O Regulam
mento proce
ede, assim, em concretto:
-

à introduçãão de um me
ecanismo dee suspensão de vistos ‐ prevê
p
a susppensão temporária da
isenção da obrigação de
d visto Scheengen para os nacionaiss dos países terceiros co
onstantes
do Anexo II do Regulamento (CCE) n.º 539
9/2001, perrante situaçções de em
mergência
claramentee definidas, caso seja necessária uma respo
osta urgentte para ressolver as
dificuldadees com que se depare, pelo meno
os um Estad
do‐membro, tendo em conta o
impacto glo
obal da situa
ação de emerrgência na União
U
como um
u todo. Taiss situações incluem o
afluxo ano
ormal de im
migrantes ileggais, o abusso dos proccedimentos de asilo, a falta de
cooperação
o em matérria de retornno e readm
missão e pro
oblemas de ordem pública e de
segurança interna;
i
e ain
nda

-

à alteração
o do atual mecanismo
m
dee reciprocidade em mattéria de vistoos ‐ agora re
eforçado,
aplicando‐sse no caso de
d um país tterceiro constante do Anexo II do RRegulamento
o (CE) n.º
539/2001, e por consseguinte iseento da obrrigação de visto Schenngen para passar
p
as
fronteiras externas
e
doss 29 Estados‐‐membros da UE, aplicarr uma obrigaação de visto
o de curta
duração ao
os nacionaiss de, pelo m
menos, um Estado‐mem
mbro da Unnião. Neste caso, os
Estados‐meembros deve
erão reagir eem bloco, seggundo um procedimentoo próprio que poderá
vir a resultar, no limite
e, na transfe rência do paaís terceiro do
d Anexo II ppara o Anexxo I. A UE
m, resposta a uma situaação que a afeta como um todo e que sujeita
a os seus
dará, assim
cidadãos a um tratame
ento diferennciado e não
o recíproco. As alteraçõees promovid
das visam
ainda adaptar o mecanismo de reciiprocidade às regras do Tratado
T
de Liisboa.

Prosseeguiu a discussão da Proposta d
de revisão dos anexos do Reggulamento (CE) n.º
539/20001 do Con
nselho (Regulamento ““Vistos”), apresentada pela Comisssão em No
ovembro
de 20112, e que determina
d
a isenção dde visto Schengen para os nacioonais dos se
eguintes
países terceiros: República Dominicanna, Granadaa, Quiribati, Ilhas Maarshall, Miccronésia,
Nauru,, Palau, San
nta Lúcia, São
S Vicentee e Granadiinas, Samoa
a, Ilhas Saloomão, Timo
or‐Leste,
Tonga,, Trindade e Tobago, Tuvalu e Vannuatu. No COREPER
C
de
e 13 de Dezeembro foi acordada
a
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a passsagem daqueles paíse
es para o Anexo II do
d Regulam
mento Vistoos, tendo assim a
Presidêência obtido mandato para prosseeguir as neggociações com o PE.
Neste âmbito, Po
ortugal defe
endeu, em particular, a isenção de vistos ppara Timor‐‐Leste e,
Á
Uniddos, da Colômbia e do Peru, coonsiderando
o o risco
bem aassim, dos Emirados Árabes
migrattório dos mesmos
m
reduzido, mas traduzindo
o‐se a sua passagem
p
ppara o Anexxo II um
passo importantee para refo
orçar e faciilitar as relações econ
nómicas e comerciais com os
os.
mesmo
Em 277 novembro
o 2013, a COM
C
apreseentou aindaa uma Prop
posta para a transferê
ência da
Moldáávia do Ane
exo I para o Anexo III. O Conse
elho acordo
ou esta incclusão, conccedendo
mandaato à Presid
dência para iniciar negoociações com o Parlam
mento Europpeu, com vista a ser
alcançado um rápido acordo
o em primeeira leitura. Portugal não levantoou dificuldaades em
relação
o a esta Proposta, na medida em
m que se trrata de uma
a matéria eem que a Moldávia
M
tem trabalhado, de
d acordo com
c
o Planoo de Ação para a Libera
alização de Vistos traçaado pela
UE.
Em 20013, teve ainda lugar o roll out ( implantação progressiiva, por connjuntos de regiões,
com o objetivo final de cob
brir o Munddo inteiro) do Sistema
a de Inform
mação sobrre Vistos
VIS142 nas seguinttes regiões:: 4ª) África Ocidental; 5ª) África Central;
C
6ª) África Orie
ental; 7ª)
África Austral (An
ngola, Moçaambique, Áffrica do Sul, Zimbabué
é); 8ª) Amérrica do Sul; 9ª) Ásia
Centraal, Turquem
menistão, Uzbequistão)); 10ª) Sudoeste Asiáttico (Indonéésia e Tailâândia); e
11ª) Teerritórios Paalestinos Occupados.
Em maatéria de Accordos de Facilitação
F
d
de Vistos daa UE com países terceiiros, em 2013, a UE
conclu
uiu e assinou com Cabo Verde um
m Acordo de
d Facilitaçã
ão de Vistoos de curta duração
(Decisãão nº 2013/521/EU, de 7/10/20113, relativa à Conclusão do Acorddo de facilittação de
vistos de curta du
uração para cidadãos dde Cabo Verrde e da Uniião Europeiia) em paralelo com
A
os aacordos foraam publicad
dos no Jornnal Oficial da UE, no
um Acordo de Readmissão. Ambos
dia 244 de outubrro de 2013 e entrarãoo em vigorr em simulttâneo e asssim que cumpridos
todos o
os requisito
os processuais legais.
Foram também concluídos
c
os
o procedim
mentos inte
ernos para a entrada eem vigor do
o Acordo
assinad
do em dezeembro de 2012
2
com a Arménia. O Acordo de
d facilitaçãão de visto
os com o
Azerbaaijão foi assinado em novembro,, à margem
m da 3.ª Cim
meira da Paarceria Orie
ental. Os
142

Trata‐sse de um sistem
ma informático de grande escala para o intercâm
mbio de dados sobre
s
vistos de ccurta duração en
ntre Estados
Schengen, criado por Decisão do Conselho 2004/512/CE, dee 8 de junho de 2004.
2
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Acordo
os de Facilittação de Viistos revisto
os, concluíd
dos entre a UE e a Reppública da Moldova
M
e entree a UE a Ucrânia, entraaram em viggor no dia 1 de julho de 2013:
 A
Acordo entre a UE e a República da Arménia
a sobre a fa
acilitação daa emissão de
d vistos,
aassinado em Bruxelas, em
m 17/12/20112 e publicado no JOUE, série L, n.º 289, de 31//10/2013.
EEntra em vigor a 1 de Jan
neiro de 20144 (JOUE, sériie L, n.º 334, de 13/12/20013);
 A
Acordo entree a União Europeia e a R
República do Azerbaijão sobre
s
a facil itação da em
missão de
vvistos, assinaado em Vilniu
us, em 29/111/2013 (aguaarda publicaçção no Jornaal Oficial);
 A
Acordo entre a União Europeia
E
e a República da Moldov
va que alterra o Acordo
o entre a
C
Comunidade Europeia e a Repúblicaa da Moldávvia sobre a facilitação
f
dda emissão de
d vistos,
aassinado em Bruxelas, em
m 27/06/20112 e publicado no JOUE, série L, n.º 168, de 20//06/2013.
EEntrou em vigor no dia 1 de Julho de 2013 (JOUE,, série L, n.º 202, de 27/007/2013);
 A
Acordo entree a União Europeia e a U crânia que altera
a
o Acordo entre a CComunidade Europeia
e a Ucrânia sobre
s
a faciliitação da em
missão de visstos, assinado em Bruxel as, em 23/07/2012 e
p
publicado no
o JOUE, série
e L, n.º 168,, de 20/06/2
2013. Entrou
u em vigor nno dia 1 de Julho de
22013 (JOUE, série L, n.º 202,
2 de 27/077/2013).

ASIILO

Depoiss de em 201
12 terem sido concluíddas as nego
ociações de um conjun to de instru
umentos
jurídico
os que inteegram o paccote legislaativo da 2.ª fase da construção doo Sistema Europeu
E
Comum
m de Asilo
o (veja‐se as alteraçções às Diretivas “Qualificação”” e “Estatuto dos
residen
ntes de lon
nga duração
o”), no ano de 2013 registou‐se a adoção, nno Conselho JAI de
junho, das prop
postas de alteração: da Diretiva “Acolhiimento”143; do Regulamento
“Dublin”144; e daa Diretiva “Procedime
“
entos”145. Ainda
A
no prrimeiro sem
mestre foi possível
adotarr a alteraçãão ao Regullamento EU
URODAC146, com previsão do aceesso das po
olícias ao
143

Diretivva 2013/33/UE do
d Parlamento Europeu
E
e do Coonselho, de 26 de Junho de 20
013, que estabellece normas em matéria de
acolhimen
nto dos requeren
ntes de proteção internacional (reeformulação) (JOU
UE, série L, n.º 18
80, de 29/06/13)..
144
Regulaamento (UE) n.º 604/2013 do Parlamento
P
Europpeu e do Conse
elho de 26 de ju
unho de 2013 quue estabelece os critérios e
mecanism
mos de determinaação do Estado‐M
Membro responssável pela análise
e de um pedido de proteção inteernacional apresentado num
dos Estados‐Membros porr um nacional de um país terceiro ou por um apátrrida (reformulação) (JOUE, série L,, n.º180, de 29/6/2013).
145
Diretivva 2013/32/UE do Parlamento Eu
uropeu e do Consselho, que estab
belece procedime
entos comuns paara a atribuição e retirada de
proteção internacional (reformulação) (JOU
UE, série L, n.º 1880, de 29/06/13).
146
Regulaamento (UE) n.º 603/2013 do Parlamento Europpeu e do Conselho de 26 de junho de 2013, reelativo à criação
o do sistema
«eurodac» de comparação
o de impressões digitais
d
para efeittos da aplicação efetiva do Regula
amento (UE) n.º 604/2013, que estabelece os
critérios e mecanismos de
d determinação
o do Estado‐Meembro responsável pela análise de um pedidoo de proteção internacional
apresentaado num dos Estaados‐Membros por um nacional dde um país terceirro ou um apátrida, e de pedidos dde comparação com os dados
Eurodac aapresentados pellas autoridades responsáveis
r
dos Estados‐Membrros e pela Europo
ol para fins de applicação da lei e que altera o
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mesmo
o para efeitos de pre
evenção e combate à criminalid
dade séria e grave, assim
a
se
encerrrando as negociações da
d 2.ªa fase do Sistemaa Europeu Comum
C
de A
Asilo /SECA).
As Dirretivas apro
ovadas terãão, ainda, de ser traanspostas para
p
o orddenamento jurídico
nacion
nal: a Diretiiva “Acolhim
mento de rrequerentess” até 20 de
d julho de 2015; e a Diretiva
“Proceedimentos”,, umas disposições, iguualmente atté 20 de julh
ho de 2015,, e outras até 20 de
julho d
de 2018.
A crescente pressão de fluxxos migrató
órios mistos nas fronteiras Sul e Sudeste daa UE, na
sequên
ncia dos acontecimen
ntos da Pr imavera Árrabe, e a consequentte necessid
dade de
assegu
urar uma resposta
r
su
uficientemeente abrangente e effetiva, de auxílio aoss países
terceirros – máxim
me, Tunísia, Líbia e, em 2013 com maior acuid
dade a Síriaa e países vizinhos –
, aos reefugiados e aos desloccados, e bem
m assim às necessidad
des de assisttência humanitária,
constittuiu matéria prioritáriaa de atuaçãão por parte
e da UE147. Com efeitoo, assistiu‐se a uma
situaçãão trágica na
n Síria, co
om uma esccalada de violência
v
ind
discriminad a, marcadaa: i) pelo
uso dee força, sem precedentes, por pparte do re
egime; ii) pela
p
proteçção inadequada da
populaação civil; iiii) por deploráveis conndições hum
manitárias em certas ááreas do paaís; bem
como, iv) por effeitos de co
ontágio aoss países vizzinhos; v) acrescendoo a este ce
enário, a
utilizaçção de armas químicass. De acordoo com a Comissão, a crise humannitária que se
s está a
viver n
na Síria é a mais gravve desde a ocorrida durante
d
a guerra
g
nos Balcãs Ocidentais,
agravaando‐se diariamente. Em
E Outubrro de 2013,, estimava‐se que o nnúmero de pessoas
afetadas tivesse atingido oss 8 milhõe s, tendo‐se
e registado cerca de 110 mil mo
ortos. O
númerro de refugiados nos países
p
vizin hos, ultrapassava já àquela data os 2 milhõ
ões, com
tendên
ncia para co
ontinuar a aumentar
a
( 1 milhão ab
bandonou o país nos ddois primeiros anos
de gueerra e outro
o milhão saiu do país noos últimos seis
s meses). Em 2013, estimava‐se
e em 4,5
milhõees o númerro de deslo
ocados inteernos que necessitava
n
m de ajudaa humanitáária (um
númerro que as autoridades sírias elevaam a mais de
d 5 milhõe
es). A UE fooi bastante afetada,
ascend
dendo os peedidos de assilo a 157 m
mil (sobretudo na Alemanha e Suéécia).
Em Po
ortugal, apeesar dos nú
úmeros de requerente
es de asilo provenienntes da Síria serem
diminu
utos, registo
ou‐se um aumento ex ponencial do
d número de pedidoss de asilo por parte

Regulameento (UE) n.º 1077/2011 que cria uma Agência eurropeia para a gesstão operacional de sistemas inforrmáticos de grande escala no
espaço dee liberdade, segurança e justiça (re
eformulação) (JO
OUE, série L, n.º18
80, de 29/6/2013
3).
147
Este deebate foi reativad
do com o naufrág
gio (a 03 de outubbro de 2013) de uma
u embarcação proveniente da Líbia, ao largo da
a ilha italiana
de Lampeedusa, estimando
o‐se que tenham perdido a vida ceerca de 300 pesso
oas.
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de cidadãos de nacionalidad
n
de síria: 20011 (0); 201
12 (22); 201
13 (146). N
Neste ano, Portugal
conced
deu, ainda, o estatuto de proteçãoo subsidiária a 6 pessoas.

AGÊNCIA EASO

Na verrtente operracional, o Gabinete EEuropeu de apoio em Matéria dee Asilo (EASSO) viu o
seu paapel intensifficado em 2013
2
devidoo à crise síriia e corresp
pondente auumento do fluxo de
refugiaados em divversos Estados‐membrros da UE, para além do
d apoio à aplicação do
d Plano
da Gréécia sobre Asilo
A
e Imiggração. Em outubro, a Bulgária su
ubmeteu um
m pedido de
d apoio,
tendo sido desencadeado um
m Plano Opperacional que
q visa me
elhorar o sisstema de re
eceção e
asilo, contando com
c
apoio comunitárrio e dos restantes
r
Estados‐mem
E
mbros. O MAI/SEF
destaccou, neste âmbito,
â
periitos em trêss ações.
No quaadro dos essforços envidados no eestabelecim
mento de um
ma respostaa rápida a situações
de exccecional preessão migraatória mistaa nos Estado
os‐membro
os que o sollicitem ou que
q dela
sejam sinalizadoss pelo EASO
O, como teem sido o caso da Grécia, Portuugal dispon
nibilizou,
desde o início, através,
a
do
o Gabinete Europeu de
d Asilo (E
EASO), perittos nacionais para
auxiliarem no refo
orço do sistema de asillo grego.

ABO
ORDAGEM GLO
OBAL DAS MIG
GRAÇÕES E MO
OBILIDADE (AG
GMM)

A Aborrdagem Glo
obal das Migrações, addotada no Conselho
C
Eu
uropeu de ddezembro de
d 2005,
constittui o quadro
o estratégicco do diáloggo político e da cooperração operaacional entrre a UE e
os paaíses terceiros no domínio daas migraçõ
ões, segundo uma vvisão interr‐Pilares,
precon
nizando um
m tratamentto global, i ntegrado e equilibrad
do de todo s os eleme
entos do
fenóm
meno migrattório – imiggração legaal, imigraçãão ilegal, sinergias enttre a migraação e o
omo de toddas as fasess do mesmo (campannhas de info
ormação
desenvvolvimento –, bem co
pré‐paartida, admissão, integgração, reaadmissão, regresso, re
eintegração,, etc.), procurando
respon
nder às cau
usas profundas da imiggração e prromover a capacitação
c
o institucion
nal, com
base n
numa verdaadeira parcceria com oos países terceiros de
e origem e trânsito de fluxos
migrattórios. Prettende, assim, tratar da imigraação não apenas coomo desaffio, mas
igualm
mente como
o oportunid
dade em bbenefício de
d todos (p
países de origem, trâânsito e
acolhim
mento). Im
mporta, iguaalmente, asssegurar uma forte ligação e ccomplementaridade
entre as dimensõ
ões externa e interna das políticaas da UE. Esta abordaggem foi revvista em
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2011, ttendo a pro
oteção internacional e a dimensão externa do
d asilo sidoo confirmad
da como
parte iintegrante e nova priorridade temáática.
mente de reeferir que, desde 20111, a UE tem vindo a executarr um Progrrama de
Igualm
Proteçção Regionaal (PPR) no norte de Á
África, conccentrando‐sse na Líbia, Tunísia e Egito.
E
No
final de 2013, o orçamento
o
deste PPR aumentou para 5,5 milhões
m
de EEUR como resposta
r
direta ao recente incidente trágico ao laargo da ilha italiana de Lampedusaa.

PARCERIAS PARA A MOBILIDADE

Instrum
mento basillar da Abordagem Globbal das Miggrações e Mobilidade,
M
ttêm como principal
p
objetivvo melhorar a gestão da
d circulaçãão legal de pessoas entre a UE e os países te
erceiros,
de origem e trânsito de fluxos migraatórios, com
m destino à UE, que estão disp
postos a
desenvvolver esforrços significcativos paraa combaterr a imigraçã
ão ilegal e ccolaborar co
om a UE
em maatéria de reeadmissão e de retornoo de imigrantes ilegais. São, assim
m, estabeleccidas em
função
o das especcificidades e necessida des de cada país terce
eiro, das asspirações daa UE, da
capacidade dos Estados‐me
E
mbros, bem
m como do
o nível dos compromi ssos que esse
e
país
esteja disposto a assumir.
Até ao
o momento
o, foram co
oncluídas PParcerias paara a Mobilidade com
m seis paíse
es: Cabo
Verde (2008), Moldávia
M
(2
2008), Geó rgia (2009), Arménia (2011), M
Marrocos (2013) e
Azerbaaijão (2013)).
Com efeito, duran
nte o ano em curso, fooi assinada no
n Luxembu
urgo, 7 de jjunho, a Declaração
conjun
nta que estaabelece uma Parceria ppara a Mobilidade entrre Marroco s, a União Europeia
E
e os seeus Estados‐membros, da qual Po rtugal foi país signatárrio. Estão prrevistas inicciativas a
desenvvolver pelo SEF/MAI na
n área da ggestão de fronteiras,
f
luta contra a imigraçãão ilegal,
seguraança docum
mental e proteção internacio
onal, mediante a ddisponibilizaação de
formad
dores e peritos, troca de experiêências e bo
oas práticas. Prosseguiiram igualm
mente as
negociiações, já em
m fase de finalização,
f
da Parceriaa para a Mo
obilidade coom a Tunísia
a, a qual
contarrá também com a partticipação d e Portugal (SEF/MAI) em moldess semelhantes à de
Marrocos. Em dezembro tive
eram tamb ém início as
a negociaçõ
ões com vissta à celebrração de
uma Parceria para a Mobilid
dade com a Jordânia. Estas
E
Parcerias enquaddram‐se no
o esforço
de refo
orçar a políítica da UE em matériaa de imigraçção e de assilo, capaz dde contribuir para a
gestão
o eficaz dos fluxos migratórios
m
e de respo
onder atem
mpadamentte ao impaacto dos
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mesmo
os, incluind
do em terrmos de seegurança in
nterna, fazzendo face aos desaffios dos
aconteecimentos no
n Sul do Mediterrâneo
M
o (Primaverra Árabe). A UE celebroou igualmente uma
Parcerria para a Mobilidade
M
com o Azeerbaijão, cu
uja declaraçção foi assinnada à marrgem do
Consellho JAI de dezembro,
d
e na qual Poortugal não participa.
Portuggal prossegu
uiu igualme
ente a execcução dos projetos
p
em
m curso no qquadro da Parceria
para a Mobilidadee com Cabo
o Verde (asssumindo em
m muitos a liderança, dde que se destaca o
o financiado pela Com
missão Euroopeia, “Refo
orço das ca
apacidades de Cabo Verde
V
na
Projeto
gestão
o de migraçções). Em dezembro de 2013, foi
f também
m assinado neste quaadro um
acordo
o de cooperação entre
e Portugal e Cabo Verde em ma
atéria de im
migração laboral. O
presen
nte Acordo visa definirr os proced imentos de
e admissão de cidadãoos cabo‐verd
dianos e
portuggueses para efeitos de exercício d e uma ativiidade profisssional suboordinada de
e caráter
tempo
orário ou peermanente, bem comoo para efeitos de realizzação de esstágios proffissionais
em Cabo Verde ou
o em Portu
ugal. O Oficcial de Ligação Imigraçção de Porttugal (MAI//SEF) em
Cabo‐V
Verde estevve, em 2013
3, colocado no Centro Comum de Vistos148, uum projeto inserido
nesta P
Parceria para a Mobilidade, send o o fluxo de
e vistos pro
ocessados ppelo Centro Comum
de 11.9962 em 201
10, 10.340 em
e 2011 e 110.057 em 2012.
2
No quadro da Paarceria paraa a Mobiliddade com a Moldávia, estima‐see a assinatu
ura para
breve do Protoco
olo bilateral de cooperração a celebrar entre
e o SEF e o Serviço ho
omólogo
(Guard
da Fronteiraa) da Moldáávia.

AGENDA COMUM SOBRE MIGRAÇÃO E MOBILLIDADE (ACMM
M)

Prosseeguiram, em
m 2013, os esforços
e
tenndentes ao estabelecim
mento de um
ma Agenda Comum
sobre Migração e Mobilidad
de (ACMM) com a Niggéria e com a India. Essta Agenda Comum
consistte num novvo quadro alternativo de cooperração bilate
eral no âmbbito da Abo
ordagem
Global das Miggrações e Mobilidadde, para adoptar
a
re
ecomendaçõões, objecctivos e
omuns assu
umidos com
m os parceiros no âm
mbito de caada um doss quatro
comprromissos co
pilaress temáticos da AGMM.. A diferençça principal em relação
o à Parceriaa para a Mo
obilidade
é que este quadro não implica necessaariamente a negociação de acordoos de facilittação da

148

Inaugu
urado em maio dee 2010, o Centro, para além da em
missão de vistos Schengen,
S
tem co
omo missão inforrmar os requerentes dos
documenttos necessários para
p
a instrução dos
d pedidos de vi sto, introduzindo
o um sistema de marcação
m
de entrrevistas via telefo
one e um
sistema de preenchimento
o de formulários através da Internnet. Para além de
e Portugal, Bélgica
a e Luxemburgo, o Centro Comum
m assume a
S
em nom
me da Áustria, Es lovénia, Finlândiaa, República Checca, Suécia e Itáliaa.
representtação dos vistos Schengen
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emissãão de vistos e de readmissão. See ambas ass partes estiverem dee acordo, a agenda
comum
m poderá seer transform
mada numa parceria paara a mobilidade numaa fase poste
erior.
Relativvamente à Nigéria,
N
o progresso
p
d a cooperaçção tem sido
o positivo, ggraças aos diálogos
relativos à migraçção e desenvolvimentoo, com base
e no artigo 13.º
1 do acorrdo de Coto
onou. Os
princip
pais temas discutidos neste qua dro foram a imigraçã
ão ilegal e o tráfico de
d seres
human
nos, sendo este último uma preeocupação para
p
o paíss, tanto a nnível intern
no como
externo. Durante a reunião de diálogoo local de 20
2 de março
o de 2013, a Nigéria mostrou
interessse em atuaalizar a cooperação co m a UE no quadro de uma AGMM
MA. A 7 de outubro
de 20113, foi propo
osto um pro
ojeto de ACCMM à Nigé
éria.
Foi dad
do um novo
o impulso à cooperaçã o entre a UE
U e a Índia relativameente à migraação. No
seguim
mento do lançamento
o de um d iálogo paraa a migraçção em 20006 e uma reunião
posterrior em 201
10, foi realizzada uma rreunião de diálogo de alto nível ssobre a miggração e
mobilizzação no dia 2 de julho
o de 2012 eem Nova De
eli. A Índia mostrou
m
inteeresse em cimentar
c
esta co
ooperação, estabelece
endo uma A
ACMM com
m a UE. Sub
bsequentem
mente, foi proposto
p
um pro
ojeto de AC
CMM à Índiaa em abril dde 2013.

DIÁLOGOS SOBBRE MIGRAÇÕESS E MOBILIDADEE

Os diálogos bilateerais sobre migrações e mobilidaade entre a UE e paísees terceiross podem
assumir diferentees formas. Constituem
C
m um quadrro importan
nte para o ddiálogo político e a
cooperração operaacional em questões r elacionadass com o asilo e a migraação. Além disso, o
diálogo
o político com
c
países com os quuais foi enccetada uma conversaçção de liberralização
relativa a vistos, é,
é em grand
de parte, o rganizado com
c
base na implemenntação do Plano
P
de
de Liberalizaação de Vistos (PALV). Em alguns casos, Rússsia, Índia, A
América Latiina (com
Ação d
ativa p
participação
o de Portugaal) China, EU
UA, a UE criou diálogoss específicoos.
Neste contexto, será de de
estacar a ccooperação
o entre a UE
U e os EU
UA em matéria de
q
da Plataforma UE/EUA em matérria de miggração e
migraçções prosseeguiu no quadro
refugiaados (lançada em 2010
0) e cujo Pl ano de Açãão inclui 10 áreas priorritárias, de entre as
quais rretorno e reeintegração
o, biometriaa, tráfico de
e seres hum
manos e gesstão das migrações.
Em julho de 201
13 foi adottado um nnovo Plano de Ação e, no quaddro das attividades
organizadas em matéria
m
de tráfico de sseres humaanos, teve lu
ugar uma vvisita de esttudo aos
EUA p
por parte do
d coorden
nador da luuta contra o tráfico da UE (maarço de 20
013). Em
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novem
mbro de 201
13 foi organizado um seminário sobre a crise de refuggiados na Síria e os
fluxos migratórioss provocado
os pela crisee, no qual foram
f
identtificados posssíveis prob
blemas à
p
também foi utilizad
da para
cooperração futura (como a reinstal ação). A plataforma
coordeenar posiçõ
ões em de
eterminadoss eventos como o diálogo de alto nível sobre a
migraçção e desen
nvolvimento
o e o Fórum
m Global sob
bre Migraçõ
ões e Desennvolvimento
o, ambos
já men
ncionados supra.
s
Igualmente releevante seráá o diálogo UE‐Rússia sobre a migração,
m
iniciado em maio
o de 2011,, criou um a plataform
ma para ab
bordar desaafios comu
uns num
ambiente informaal e não vinculativo. Toodos os ano
os são organ
nizadas reunniões, uma de altos
funcionários e du
uas temáticaas com visittas de estudo. Em 201
13, tiveram lugar uma reunião
sobre imigração legal (Bratislava, feve reiro) e ou
utra sobre imigração illegal (Kaliningrado,
julho). Em julho de
d 2013, em
m St. Peterssburgo, realizou‐se igua
almente um
ma reunião de Altos
Funcio
onários sobrre o Diálogo
o Migratórioo.

DIÁLOGOS REG
GIONAIS

No con
ntexto da AGMM,
A
é daada prioridaade ao Processo de Pra
aga, ao Proccesso de Bu
udapeste
e ao painel da Parceria Orien
ntal sobre a migração e asilo para
a o Leste, à parceria África‐EU
Á
sobre a migração
o, mobilidad
de e empreego e ao processo
p
de
e Rabat no sul, bem como
c
ao
diálogo
o para a miggração UE‐C
CELAC e ao diálogo parra a migraçã
ão ACP‐UE.
Assim, será de reeferir a con
ntinuação ddos trabalho
os de acom
mpanhamennto do Proccesso de
Praga; a realizaçção em Istaambul, em abril, da Conferência
C
a Ministeriaal do Proccesso de
Budap
peste, que contou
c
com
m a participaação de Porrtugal (MAI)); a continuuação dos trrabalhos
do pain
nel da Parceeria Orientaal sobre a m
migração e asilo;
a
a conttinuação daa execução do
d Plano
de Açção 2011‐2
2013 da Estratégia
E
EU‐África, em concrreto da Paarceria Migrações,
Mobilidade e Emp
prego e a preparação ddos trabalh
hos da IV Cim
meira EU‐Á
África que te
erá lugar
em Bruxelas, em abril 2014 (em novem
mbro realizou‐se uma reunião dee altos funccionários
que feez o balançço daquela Parceria e definiu oriientações para
p
o futu ro; a luta contra
c
a
imigração ilegal será objeto de um eve nto à margem da Cimeira); o acoompanhame
ento dos
trabalh
hos do Pro
ocesso de Rabat sobrre migração
o e desenvvolvimento,, em particcular da
Estratéégia de Daccar de 2012‐2014, e a rreentrada de
d Portugal enquanto m
membro no
o Comité
Diretor deste Proccesso; e o acompanham
a
mento dos Diálogos migratórios
m
U
UE‐LAC e UE‐ACP.
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Em linh
has gerais, considera‐sse que estess sete diálogos regiona
ais contribuííram para o reforço
da coo
operação po
olítica e ope
eracional coom estes países parceirros, constituuindo‐se como uma
platafo
orma imporrtante de ap
proximaçãoo a estes paííses.

DIÁLOGOS GLO
OBAIS

A UE d
desempenh
hou um pap
pel central e influente
e nas prepa
arações do II Diálogo de Alto
Nível ssobre a Miggração e De
esenvolvimeento Intern
nacional, que foi organ izado nos dias
d 3e4
de outtubro de 2013
2
durante a Assem
mbleia Geraal das Nações Unidass em Nova Iorque.
Durantte a sessão plenária daa reunião, a comissáriaa Malmström apresenttou uma declaração
em no
ome da UE e dos seus Estados‐M embros. O diálogo de
e alto nível das Naçõess Unidas
renovo
ou e fortaleeceu o empe
enho políticco face à migração e desenvolvim
mento intern
nacional.
Neste quadro foraam aprovad
das Conclussões do Con
nselho e dos Representtantes dos Estados‐
memb
bros sobre migrações
m
e desenvolvvimento e o aprofund
damento daa sua inter‐ligação,
adotad
das pelo Conselho da UE
U a 23 de SSetembro.
A UE também dessempenhou
u um papel ativo em re
elação ao Fórum Globaal sobre Migrações
e Deseenvolvimen
nto, com viista a cont ribuir ativaamente para as prepaarações da próxima
cimeiraa do FGMD, previsto decorrer em
m Estocolmo
o, em maio de
d 2014.

O ESPAÇO DE LIBERDADE, DE SEGURANÇA
E
ED
DE JUSTIÇA NO ÂMBITO DO ALARGAMENTO
O DA UE

Em 20013, a área JAI continuou a merrecer relevâância no âm
mbito das ppolíticas qu
ue visam
apoiar os Estadoss candidatoss e potenciaais candidattos, a prepa
arar a sua aadesão e inttegração
futura na União Europeia.
Atravéés da participação ativaa em iniciattivas dos Prrogramas da UE de Asssistência Técnica
T
e
Intercâ
âmbio de In
nformação (TAIEX) e G
Geminação de Instituiçções (TWINN
NING), o Ministério
M
da Adm
ministração
o Interna e o Ministérrio da Justiçça têm dad
do o seu coontributo em
m várias
áreas, com particcular incidê
ência, para a cooperaçção policial, a prevençção e luta contra
c
a
o de seress humanoss, a preven
nção e o m
manuseamento de
imigração ilegal e o tráfico
docum
mentos falso
os, a indep
pendência ddo sistema judiciário, a luta conntra a corrupção e
contra a criminalidade organizada. Os quadros qu
ue a seguir se apresenntam sumarizam as
WINNING nass quais ambbos os Minisstérios partticiparam.
ações TTAIEX e TW
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Ministtério da Adm
ministração
o Interna:

TAIEX
2013
Descrição

Instituiçõ
ões
destinatárrias

Isslândia

Visitta de estudoo a
Portugall no domíni o CFSP

PJ + MAI (PSP)+
ALFANDEG
GAS

211 a 25 de janeiro

B
Bósnia‐
Herzzegovina

Visitta de estudoo a
Portugal sobree a
introdução do Proojeto
“Criaanças na Ruua”

OTSH

6 a 8 de maio

Samsu
un, Turquia

Worksho
op sobre Foootball:
Tolerân
ncia e Violêência”

PSP

6‐7 de junho

Worksho
op “Uso daa Força
pela Polícia da Sé rvia”

PSP

233‐24 de Sete
embro

Skop
pje, Antiga
Reepublica
Jugo
oslava da
Maacedónia

Worksh
hop “Prevennção e
luta contra
c
o TS H e
proteçção das vítim
mas”

SEF

244‐25 de Sete
embro

Tu
urquia

Visitta de estudoo a
Portugal sobree
investigaação nos loccais de
crime e identificaação

PSP)
PJ + MAI (P

13 a 15 de
d
novembrro

Ankarra, Turquia

Worksshop “Imigraação
ile
egal no mar””

SEF

3 a 4 de deze
embro

Sarajeevo, Bósnia‐‐
Herzzegovina

Worksh
hop “Prevennção e
manuseamentoo de
docum
mentos falssos “

SEF

9 a 10 de deze
embro

PAÍS

Belgraado, Sérvia

Participaçção
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Ministtério da Justtiça:

TAIEX
2013
Descriçção

Instittuições
destin
natárias

Particip
pação

Islândia

Visita de esstudo no
domínio CFSP

PJ + MAI+
ALFAN
NDEGAS

21 a 25 de
janeiro

Bósnia Herzegovvina

Visita de esstudo no
âmbito do projeto
«Meninos de rua»

PJ+
+PGR

8 de maio
m

Egipto

Workshopp sobre
Liberdaades
FUNDAME NTAIS E
Direitos Huumanos

Juiz Triibunal de
Menores de Braga

M
Macedónia

Missão
M
de peeritos em
Medicina
M
Foorense no
sistema juudicial

INM
ML‐CF

Turquia

Visita de estuudo sobre
inve
estigação noos locais de
e
crime
c
e idenntificação

PJ + MAI

13 a 15 de
novem
mbro

Bósnia Herzegovvina

Workshop
W
soobre o uso
das ciências foorenses na
anáálise de locaais de crime
e

PJ

6 e 7 de
novem
mbro

Instittuições
destin
natárias

Particip
pação

DG
GRSP

Várias
participações
de técnicos da
DGRSP
(setem
mbro,
outubro e
dezemb
bro de
2013)

PAÍS

TWINNING
G
2013
PAÍS

Turquia

Descriçção

Me
elhoria dos sserviços de
execuçãoo nos
estabelecim
mentos
prisionnais
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NO
OVO QUADRO FINANCEIRO PLURIANUAL 20
014/2020

Em no
ovembro de
d 2011, a Comissãoo apresento
ou quatro propostas de regulaamentos
financeeiros, no do
omínio dos Assuntos IInternos, paara o novo Quadro Finnanceiro Plurianual
2014‐22020, as quaais tiveram desenvolvi mentos sign
nificativos em
e 2013:
-

Proposta de
d regulam
mento do PParlamento Europeu e do Conse lho que esstabelece
disposiçõess gerais apliccáveis ao Funndo para o Asilo
A
e a Migração e ao innstrumento de apoio
financeiro à cooperaçã
ão policial, à prevenção e luta contrra a crimina lidade e à gestão
g
de
crises (Reggulamento Horizontal)
H
‐ abordagem
m global parcial aprovaada no COR
REPER de
30.11.2012
2, mandato sobre
s
dispossições financceiras no COREPER de 077.11.2013 e texto de
compromissso final no COREPER
C
de 20.12.2013;

-

Proposta de
d regulamen
nto do Parlaamento Euro
opeu e do Co
onselho quee cria o Fund
do para o
Asilo, a Migração
M
e a Integraçãão (FAMI) ‐ abordagem
m global p arcial aprovvada em
19.12.2012
2, mandato negocial sobbre disposiçções financeiras aprovaddo em 02.10.2013 e
texto de co
ompromisso final no COR
REPER de 20.12.2013.

-

Proposta de
d regulamento do Parlaamento Euro
opeu e do Conselho
C
quee cria, no âm
mbito do
Fundo paraa a Segurança Interna, um
m instrumen
nto de apoio financeiro à cooperação
o policial,
à prevençãão e luta con
ntra a criminnalidade e à gestão de crises
c
(Regu lamento Coo
operação
Policial) ‐ abordagem global parccial aprovada em 19.12
2.2012, manndato negocial sobre
disposiçõess financeiras aprovado eem 18.09.201
13 e texto de
e compromissso final no COREPER
C
de 20.12.20
013;

-

Proposta de
d regulamento do Parlaamento Euro
opeu e do Conselho
C
quee cria, no âm
mbito do
Fundo para a Seguran
nça Interna,, um instrum
mento de apoio
a
financceiro em ma
atéria de
fronteiras externas e de vistos ‐ abordagem
m global pa
arcial aprovaada em 05.12.2012,
mandato negocial
n
sob
bre disposiçções finance
eiras aprovado em 18.009.2013 e texto de
compromissso final no COREPER
C
de 04.12.2013.

A nego
ociação desstas proposttas ao longgo de 2013 foi efetuada ao nível dde Conselheiros JAI
do Con
nselho da UE.
U A prepaaração da pposição naccional no domínio doss assuntos internos
liderad
da pelo MAI/Direção de Serviços ddos Assunto
os Europeus da DGAI ((que articulou a sua
posição com as Fo
orças e Servviços de Seggurança do
o MAI, a Auttoridade Naacional de Proteção
P
Civil, a Autoridade Nacional de Segurannça Rodoviáária, a ex‐Estrutura dee Missão de
e Gestão
dos Fundos Com
munitários e Secretáário‐Geral do Sistema de Seguurança Intterna) e
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coordeenada em termos genéricos pello Ministérrio dos Neg
gócios Estrrangeiros e demais
entidades compeetentes em razão da matéria: a Direção‐Ge
eral da Pollítica de Justiça do
Ministério da Justtiça (que arrticulou a suua posição com as enttidades perttinentes da área da
C
o para a Im
migração e o Diálogo Inttercultural, I. P.
Justiçaa) e o Alto Comissariad
Estas propostas legislativass no domínnio dos Asssuntos Inte
ernos refleetem o esfforço de
nciamento da UE, sobbretudo atrravés da
simplifficação da estrutura e arquitetu ra de finan
reduçãão do númeero de progrramas finannceiros de seis
s para dois, passand o apenas a existir o
Interna (vertentes
Fundo Asilo, Miggração e Integração e o Fundo
o para a Segurança
S
nda o alarggamento daa gestão
Cooperação Policcial e Frontteiras e Visstos). De destacar ain
hada no dom
mínio do insstrumento ffinanceiro de
d segurançça interna, a preocupação com
partilh
a dimeensão exteerna para a segurançaa interna da
d União Europeia
E
e dos seus Estados‐
memb
bros e o refo
orço da capaacidade de resposta àss situações de emergênncia.
Com eefeito, as prropostas de
e regulamenntos em ap
preço insere
em‐se no âm
mbito da crrescente
importtância do Esspaço de Liberdade, S egurança e Justiça, be
em como naa vontade da
d União
Europeeia em resp
ponder às prreocupaçõees dos cidad
dãos, refletidas, sobrettudo, no Traatado de
Lisboa, no Programa de Esstocolmo e seu Plano
o de Ação e na Estraatégia Euro
opeia de
Seguraança Internaa.
Os refeeridos Fund
dos – que deverão totaalizar, para o Estado Po
ortuguês, uum montantte global
na ord
dem dos 70
0.887.238€ ‐ terão applicabilidade, ao nívell nacional, nos domín
nios que
relevam
m das com
mpetênciass dos Miniistérios da Administrração Interrna, dos Negócios
N
Estrangeiros, da Justiça
J
e do
o Alto Com
missariado para
p
a Integ
gração e M
Minorias Étn
nicas. No
o de 29 de julho de 22013 um Grupo de
plano interno foii criado pelo despach o conjunto
ncarregue dde conduzirr o Diálogo Programátiico/Político entre o
Trabalho Interministerial en
Estado
o Portuguêss e a Comisssão Europeiia o qual tevve lugar a 23
2 de setem
mbro. O proccesso de
preparração e de condução
c
do
d sobreditoo diálogo fo
oi conduzido, pela partte portugue
esa, pela
DGAI, sob superrvisão do Secretário
S
dde Estado Adjunto do Ministro da Admin
nistração
Internaa, e em esttreita articu
ulação com os diverso
os organism
mos compettentes em razão
r
da
matériia, devendo
o Portugal submeter
s
à aprovação
o da Comisssão Europeeia, em me
eados de
2014, a sua prop
posta de Prrograma Naacional parra os Fundo
os FSI e FA
AMI. Portuggal terá,
tambéém, que aprrovar o seu Sistema dee Gestão e Controlo,
C
te
endo como objetivo últtimo dar
início a uma eficieente execuçção de amboos os Fundo
os.
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A Coo
operação Bilateral e Multilatteral das Forças
F
e dos Serviçoos de Segu
urança
fora do contexto europeu

RELLAÇÕES BILATEERAIS COM ESTTADOS‐MEMBRROS DA UE, DO
O EEE OU COM
M PERSPETIVA EUROPEIA

A ameaça que con
nstitui a criminalizada organizada e demais criminalidad
c
de conexa – como é
o caso
o do financiaamento do terrorismoo, do tráfico
o de armas, de bens cuulturais ou de seres
human
nos, da proliferação de
e armas e eexplosivos, da criminalidade organnizada e itinerante,
da luta contra a imigração
o ilegal e o tráfico de
e seres humanos – im
mplicou um
ma ação
continuada, ao longo de 2013, no camppo da sua prrevenção e combate.
c
Com eesse objetivo, Portugal aprofundoou as suas relações
r
bila
aterais com
m Estados‐m
membros
da UEE e Estados associaados. Destaaca‐se, em
m primeira linha, a cooperaçãão e o
relacio
onamento estreito
e
qu
ue o Minisstério da Administraç
A
ção Internaa de Portugal e o
Ministério do Inteerior de Esp
panha têm mantido, ao
o longo doss anos, tradduzido na re
ealização
de freq
quentes reu
uniões de níveis
n
políticco (Cimeiraas Luso‐Espa
anholas e eencontros bilaterais
b
ad hocc) e técnico
o, bem com
mo na estreeita cooperração opera
acional dessenvolvida entre
e
as
Forçass e Serviços de Seguran
nça de amboos os paísess.
Em 20013, ocorreeram diverssos encontrros bilateraais entre oss dois Miniistros – em
m março
(Lisboaa), maio (M
Madrid, à margem
m
da CCimeira Lusso‐espanhla
a), junho (LLisboa) e de
ezembro
(Lisboaa). Com efeito:
 O encontro de
d 25/03/20
013, em Lissboa, incluiiu visitas ao
o Comandoo Metropoliitano de
Lissboa da PSSP e à Unid
dade de Co
ontrolo Costeiro da GN
NR, tendo sido efetuaada uma
avvaliação gerral da coop
peração bilaateral em matéria
m
de: i) prevençção e luta contra
c
o
terrorismo (ee situação no Sahel); ii) criminaalidade e narcotráfico
n
o (e Platafo
orma de
ogotá); iii) luta contra a imigraçãoo ilegal e o tráfico de seres
s
humaanos, com destaque
d
Bo
paara a intero
operabilidade dos sisttemas de vigilância
v
costeira
c
e a conexão entre o
Sisstema Integgrado de Vigilância e Controlo Costeiro de Portugal (SSIVICC) e o Sistema
Inttegrado dee Vigilância Exterior ( SIVE) de ES, que com
m o projetoo‐piloto EU
UROSUR,
asssumem um
ma importân
ncia centra l na preven
nção e luta contra a im
migração ilegal e o
trááfico de serres humano
os; iv) contrrolos móveiis e operaçõ
ões conjunttas desenvo
olvidas e
iniciativas co
omo a “Ope
eração Esquuadras/Com
missarias Eu
uropeias – Páscoa 201
13”, que
peermitiram garantir
g
a prresença de meios operracionais do
o Corpo Naccional de Polícia de
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Esspanha em território de Portugal (Braga, Lisb
boa e Faro)), em paraleelo com a presença
p
dee meios operacionais da Polícia dde Seguran
nça Pública de Portugaal, em território de
Esspanha (Beenalmádenaa, Provínciia de Málaga), para
a além daa importância da
co
ooperação diariamente
d
e desenvolvvida nos Cen
ntros de Co
ooperação PPolicial e Ad
duaneira
Lu
uso‐Espanhó
óis e o apoio
o mútuo prrestado no domínio
d
da proteção c ivil;
 A XXVI Cime
eira Luso‐E
Espanhola, realizada em Madrid
d, a 13/055/2013, maanteve a
nuidade dass agendas ao nível setorial. Nestta, os Ministros do
haabitual linhaa de contin
Intterior, na sua
s Declaraação Conjuunta, enalte
eceram e regozijaram
r
m‐se pela in
ntensa e
satisfatória cooperação bilateral, ccertos da crriação de um
u verdadeeiro “patrim
mónio de
ooperação”,, tendo concluído o sseguinte: i)) Luta conttra o terro rismo: continuar a
co
esstreita a colaboração
c
o entre oss serviços responsáve
eis, enfatizzando a troca de
infformação, análise e cooperaçãão operacio
onal, especialmente na luta contra o
terrorismo da
d ETA, da Resistênciia Galega e o terrorismo islâm
mico; destaccaram a
realização daa 3.ª reunião do Subgr upo de Trabalho149 pa
ara a Luta ccontra o Terrrorismo
(Liisboa, 23/1
10/12); e convocaram
c
m a 4ª reu
união para 2013 ; fellicitaram o debate
occorrido no Conselho JAI da UE ((07‐08/03/2
2013) sobre
e a situaçãoo de segurrança no
Saahel/Magrebe e as im
mplicações ppara a segurança inte
erna da UEE; ii) Luta Contra
C
a
Crriminalidadee: reiteraraam a vontaade de apro
ofundar esfforços conttra a crimin
nalidade
orrganizada, em
e especial contra o narcotráfico, a criminalidade itinnerante, o furto de
metais não preciosos
p
e as redes dee tráfico de seres humanos, atravvés da regular troca
dee informaçãão entre as
a Forças dde Seguran
nça de amb
bos os paííses; destaccaram a
realização 1ªª reunião do Subgruupo de Traabalho150 para
p
a Lutta contra o Crime
Orrganizado (Lisboa, 23//10/2012) e convocaraam a 2ª reunião aindaa durante 2013;
2
ES
aggradeceu a PT o apoio à iniciativa espanhola de criação da Plataforrma de Bogotá para
tro
oca de informação estratégica e ooperacional sobre o trá
áfico de coccaína entre a região
An
ndina e a Eu
uropa; iii) Im
migração e Controlo de
d Fronteira
as: partilha da preocup
pação da
lutta contra a imigração
o ilegal e o tráfico de seres hum
manos, deci dindo prossseguir a
co
olaboração através de
e iniciativass bilaterais e no quad
dro da UE, especialmente no
reforço do co
ontrolo do Mediterrânneo Ocidenttal e da faixxa atlânticaa meridionaal da UE;
salientar a im
mportância da intero perabilidad
de dos resp
petivos sist emas de vigilância
v
149

Subgru
upo de trabalho criadoao abrigo do Memorando de Entendimento
o assinado entre o Secretário‐Geeral do Sistema de Segurança
Interna po
ortuguês e o Secrretário de Estado
o para a Seguridadd espanhol.
150
Idem.
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co
osteira, conggratulando‐‐se pelo arrranque do SIVICC
S
de Po
ortugal e peelos avanço
os com o
SIV
VE de Espaanha, como
o modelo para impullsionar o EUROSUR;
E
ccongratulaçção pela
realização daas primeirass Patrulhas A
Aéreas conjuntas luso‐espanholass, sob coordenação
X, pelo seu carácter iinovador na UE; feliccitação pelaa apresentação do
daa FRONTEX
prrojeto CLOSSEYE151 (a 18/04/2013
1
3) de vigilâância das frronteiras exxternas da UE por
satélites e no qual Portugal e Espanha participam; iv) Coooperação Policial:
ongratularam
m‐se
co

pelaa

apresenntação

pú
ública

do

Projeto

das

“Essquadras

Eu
uropeias/Co
omissarias Europeas”
E
((Lisboa, 25//03/2013), que consistte na coloccação de
paatrulhas co
onjuntas luso‐espanhoolas em várias cidad
des, nos pperíodos de
e maior
afluência turrística, paraa apoiar ciddadãos porrtugueses, espanhóis
e
e de outro
os países
eu
uropeus; reeconhecime
ento dos reesultados positivos
p
do
o trabalho comum do
os CCPA,
co
omo exemp
plo da estre
eita e quottidiana coo
operação en
ntre as resspetivas FSSS; e dos
co
ontrolos móveis
m
nas áreas fr onteiriças (vertentes territoria l, fiscal, trânsito,
invvestigação criminal, proteção
p
daa natureza e do ambiente, cinottecnia, deteção de
exxplosivos); e v) Prote
eção Civil: elogiaram os esforço
os conjuntoos dos orgganismos
ho
omólogos de ambos oss Países;
 A 13/05/201
13, após o termo dda cimeira Luso‐espa
anhola, am
mbos os Ministros
M
prresidiram à cerimónia comemoraativa do 16
69.º aniverssário da funndação da Guardia
Civil, no Colegio de Guardias Jóvennes “Duque de Ahumad
da”, em Vaaldemoro (M
Madrid).
No
o decorrer do ato, porr iniciativa ddo Ministro
o do Interior de ES e eem reconhe
ecimento
do
os serviços prestados em
e prol do aprofundam
mento dos laços de coooperação bilateral,
b
o Ministro daa Administrração Internna português foi cond
decorado coom a Gran Cruz da
Orrdem de Mérito Civil do
d Reino dee Espanha;
 No
o encontro de 21/06/2
2013, em Lissboa, foram
m debatidass: i) as priorridades estrratégicas
daa programação e execu
ução do Quuadro Finan
nceiro Pluria
anual 2014‐‐2020 (Fund
do Asilo,
Migração e In
ntegração e Fundo de Segurança Interna); ii)) as questõees securitárrias e de
fro
onteiras; iii) a proposta de Direttiva de PNR
R Europeu (Registo dee Identificaação dos
Paassageiros), para efeiitos de prrevenção, deteção,
d
in
nvestigaçãoo e repressão das
inffrações terrroristas e da criminaliddade grave,, os futuros Sistema Euuropeu de Entradas
E
151

O projeeto CLOSEYE (www.closeye.eu), lançado a 18.04.20013, ao abrigo do
o financiamento do
d “7.º Programaa‐Quadro para a Investigação
e Desenvo
olvimento Tecnológico” (FP7), é liderado pela Guaardia Civil em coo
operação (consórrcio) com a GNR,, a FRONTEX, a CO
OM e outros
parceiros.. Trata‐se do prim
meiro projeto eurropeu de inovaçãão conduzido e lid
derado por Forças de Segurança, ccom o objetivo de incorporar
nos sistem
mas de vigilância novas ferramenttas como aviões nnão tripulados, saatélites e aeróstatos, entre outross dispositivos parra a melhoria
da segurança e da capacidade de reação da
as autoridades naas fronteiras exte
ernas marítimas da
d UE (no quadroo do EUROSUR).
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ed
de Saídas (EEES) e Programa de Viaajantes Reggistados (RT
TP); iv) a revvisão da Dirretiva de
Inffraestruturaas Críticas Europeias ((Diretiva 20
008/114/CE); v) a atua lização da Decisão‐
Qu
uadro UE/2
2008/919 so
obre Luta coontra o Terrrorismo; vi) a candidat ura de ES à sede da
Accademia dee Polícia Europeia
E
(CCEPOL); e vii) a coop
peração billateral ope
eracional
prrevista para o Verão de
e 2013; e
 Em
m 02/12/20
013, decorrreu em Liisboa, o último enco
ontro bilateeral entre os dois
Ministros, po
or ocasião da Inauguraçção do Sistema Integrado de Vigiilância, Com
mando e
Co
ontrolo (SIV
VICC), na qual,
q
em reeconhecime
ento aos se
erviços presstados em prol da
co
ooperação entre
e
ambo
os os paísees, o Ministtro da Adm
ministração Interna po
ortuguês
co
ondecorou o seu homó
ólogo espan hol com a Grã
G Cruz da Ordem de Mérito.
De reccordar quee o MAI te
em, tambéém, desde 2007, um Oficial dee Ligação junto da
Embaixxada de Porrtugal em Madrid.
M
OM
MAI dispõe, ainda, desd
de o final doo ano, de um
m Oficial
de Ligaação (Sargeento‐Mor daa GNR) coloocado num dos Centros de Coopeeração Policial entre
Espanh
ha e Marroccos, na cidaade de Algecciras.
Foram, igualmen
nte, desenvvolvidas re lações estrreitas e prrivilegiadas com Fran
nça, que
envolvveram negociações parra a conclussão de um Acordo
A
em matéria de Segurança Interna,
estand
do a sua assinatura prevista
p
pa ra 2014, a par da asssinatura ddo Acordo sobre a
Assistêência e Coo
operação no
o domínio dda Proteção
o Civil entre
e ambas ass partes. No
o âmbito
da trocca de inform
mação, importa referir a cooperaçção com o Oficial
O
de Liggação franccês junto
da Embaixada dee França em
m Lisboa, beem como, a colocação
o de um Official de Liggação do
MAI ju
unto da Embaixada de Portugal e m Paris. Te
eve também
m lugar umaa visita de estudo
e
a
Portuggal, de 14 a 17 de maio de 2013, pelos Auditores de Se
egurança e Justiça do Instituto
Nacion
nal dos Alto
os Estudos da
d Segurançça e da Justtiça (INHESJJ) de Françaa. A visita envolveu
e
diversaas entidadees nacionaiss, designadaamente, a GNR,
G
a PSP, o SEF, bem
m como a DGAI,
D
na
perspeetiva de um
ma abordagem compparada das políticas de
d segurannça e justiçça e da
competenttes, em Porttugal, nestee domínio.
organização dos diferentes
d
organismos
o
No quaadro das relações bilatterais imporrtará salientar igualme
ente a visitaa de uma De
elegação
do Reino Unido à DGAI, em 8 de outubbro, no âmb
bito da apro
oximação doo termo do período
transittório (1.12.2014) estabelecido paara a exten
nsão dos novos poderres do Trib
bunal de
Justiçaa e da Comissão Europeia ao acerrvo adotado
o durante a vigência doo regime do
o III Pilar
do TUEE. Esta visita decorre da
d prerroga tiva que assiste ao Reino Unido dde não se su
ubmeter
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a tal eextensão, co
onforme prrevisto no nº4 do art. 10º do Prrotocolo nºº 36 ao Traatado de
Lisboa. O Reino Unido
U
empre
eendeu conntactos com
m os vários Estados‐me
E
embros, com
m vista à
uências deccorrentes d o referido exercício
e
do
o direito dee opting outt na área
avaliarr as consequ
da coo
operação po
olicial e da cooperação
c
o judiciária em
e matéria
a penal, seg uido da neggociação
do exeercício de um
m direito de
e opting in//back parciaal.
Eviden
ncia‐se, aind
da, a contin
nuação das negociaçõe
es dos protocolos bilatterais de aplicação
dos Accordos de Readmissão
R
o celebradoos entre a UE
U e a Albâ
ânia, Rússiaa, Sérvia, Geórgia e
Moldo
ova.
Ainda no contexto
o das relaçõ
ões bilateraais, importaará salientar a prepara ção e realizzação de
r
ntes diplom
máticos do
os Estadoss‐membros da UE
enconttros diverssos com representan
relações, tanto
acredittados em Portugal,
P
co
om os qua is Portugal mantém excelentes
e
t
no
plano bilateral co
omo no contexto da UEE, e que visaram incrementar a coooperação bilateral
na área dos assun
ntos interno
os.

RELLAÇÕES BILATEERAIS COM ESTTADOS NÃO MEEMBROS DA UE

No quee respeita às
à relações bilaterais enntre Portuggal e a Rússiia, refira‐se a assinaturra a 8 de
fevereiro, em Moscovo e entrada
e
em
m vigor do Protocolo bilateral eentre Portu
ugal e a
Federaação Russa de Aplicaçção do Acorrdo de Reaadmissão ce
elebrado enntre a Com
munidade
Europeeia e aquelee país.
Prosseeguiram tam
mbém as ne
egociações dos protoccolos bilaterais de apliicação dos acordos
de readmissão celebrados en
ntre a Comuunidade Eurropeia e a Geórgia,
G
aM
Moldávia, a Ucrânia,
nia, este último em fasee final de ne
egociação.
a Sérviia e a Albân
No quaadro da Parrceria para a Mobilidadde com Cab
bo Verde, fo
oi assinado na Cidade da
d Praia,
em 177/12/2013, o Acordo de
d Cooperaçção entre a República de Cabo V
Verde e a República
Portugguesa em matéria
m
de Migração
M
Labboral.
A pediido das auttoridades turcas, decoorreu no dia 23 de maio, em Lissboa, uma visita
v
de
estudo
o ao MAI, ch
hefiada pelo
o Subsecrettário de Esttado do Min
nistério do IInterior da Turquia.
Contou
u ainda co
om a particcipação de deputadoss da Assem
mbleia Naciional da Tu
urquia e
funcionários do Ministério
M
do
d Interior. O encontro
o, que reun
niu represenntantes do Sistema
de Seggurança Inteerna, da Guarda Nacio nal Republiicana, da Po
olícia de Seggurança Pública, do
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Serviço
o de Estraangeiros e Fronteiras e da Inspeção‐Gera
al de Adm
ministração Interna,
realizo
ou‐se no quaadro da fase II do “Proojeto de melhoria da su
upervisão e controlo civil sobre
o secttor de segu
urança inte
erna” – appoiado pelo
o Programa
a das Naçõões Unidas para o
Desenvvolvimento
o (PNUD) e implemenntado com o financiam
mento da União Euro
opeia. O
projeto
o visa reforrçar o gozo dos direitoss civis dos cidadãos
c
turcos e o co ntrolo dem
mocrático
das forrças de segu
urança interna, pelo sisstema regulamentar e pela adminnistração pú
ública da
Turquia. Pretendee‐se criar co
ondições reegulamentares e institucionais paara uma fisccalização
eficaz das forças de
d segurança interna a nível centtral e local, visando fazzer a transiçção para
um sisstema de go
overnação no
n sector d a segurança baseado na transparrência, em parceria
com a sociedade civil.
c

MISSÕES INTERNACIONAIS/M
MISSÕES DE GESTTÃO CIVIL DE CRISES

Seguin
ndo o interesse esttratégico nnacional e tendo em
e
considderação oss atuais
constrangimentoss financeirros, Portuugal tem procurado manter uma políítica de
envolvvimento atiivo nas Op
perações dde Manuten
nção de Paz. As Forrças e Servviços de
Seguraança (FSS) do
d Ministério da adminnistração In
nterna (MAII) participam
m, desde 19
992, sob
a égidee de várias Organizaçõ
ões Internaccionais – designadamente, a Orga nização dass Nações
Unidass (ONU), a União Euro
opeia (UE), a Organizaação para a Segurançaa e Cooperração na
Europaa (OSCE) e a União da Europa Oc idental (UEEO) –, em missões
m
de ppaz, human
nitárias e
de ressposta a sittuações de crise, aginndo de acordo com as orientaçõões estratéggicas do
Govern
no, em esttreita articulação com
m o MNE e com o MDN, proccurando reforçar a
visibilid
dade e importância do
o Estado Porrtuguês na cena internacional.
Neste contexto, tem
t
sido daado especiaal ênfase ao
o empenhamento dos elementoss do MAI
em Missões de Paz
P e de Gestão Civil de Crises sob a égide
e das NU e da UE, attentos à
localizaação geográáfica de cad
da missão e aos objetivos que pre
esidiam à s ua ação. Asssim, em
2013, Portugal em
mpenhou elementos ddas FSS em cenários tã
ão diversificcados como
o o Leste
Europeeu, o Cáuccaso, o Médio Orientee, o Contin
nente Africano, o Suddeste Asiático e as
Caraíbas.
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O quad
dro seguintte, reportad
do a dezem
mbro do ano
o transato, ilustra o níível de partticipação
de Porrtugal, atravvés das FSS do MAI, naas missões de
d Paz, Hum
manitárias e de Gestão
o Civil de
Crises descriminadas:

MIISSÕES DE PAZ
P

ORGAN
NIZAÇÃO

FSS

GNR

UN
NIÃO
EUR
ROPEIA

EULEX Koso
ovo

1

EUMM
Geórgia

1

TOTAL (UE)

2

PSP

TO
OTAL
1

1
0

0

2
NA
AÇÕES
UN
NIDAS

SEF

1

2
0

0

1

0

0

0

0

3
3

UNIOGBIS ‐
Guiné‐Bissaau

1

1

MINUSTAH
H ‐
Haiti

2

2

TOTAL (NU)

0

0

0

3

0
TOTAL MIISSÕES
INTERNAC
CIONAIS

2

0
2

0

0

0

3
0

4

0

0

0

0
0

4

0

0
0

3
3

0

6

 Nações Unidas

Em 20013, emboraa em meno
or número ddo que em anos anterriores, as Foorças e Serrviços de
Seguraança nacion
nais continu
uaram a parrticipar em missões e operações de paz dass Nações
Unidass e a contrribuir para o multilateeralismo efficaz, e para a preservvação da paz
p e da
seguraança internaacionais.
Com o encerrameento da Misssão das Naações Unidaas em Timo
or‐Leste (UN
NMIT), em finais
f
de
2012, a presen
nça nacional das Foorças e Serviços de
e Segurançça do MA
AI ficou
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substancialmentee reduzida, passando a concentrrar‐se na Missão
M
das Nações Un
nidas no
Haiti (M
MINUSTAH)) e no Gabin
nete Integraado das Naçções Unidass na Guiné‐BBissau (UNIIOGBIS).
 United Nattions peacek
keeping misssion in Guine
ea‐Bissau – UNIOGBIS
U
Guuiné Bissau

A misssão UNIOG
GBIS surge na sequênncia do esttatuído na Resoluçãoo n.º 1876 (2009),
aprovaada pelo Co
onselho de Segurança da ONU, na
n sua 6152
2ª sessão, eem 26 de junho de
2009. No âmbito desta resolução, fora m estabelecidos como
o objetivos principais assistir
a
a
Comisssão de Conssolidação da Paz, de a cordo com as necessid
dades críticaas da Guiné
é‐Bissau,
em maatéria de co
onsolidação da paz.
Posterriormente, através
a
da Resolução n.º 2030 (2
2011), o Co
onselho de Segurança da ONU
estend
deu o mand
dato da UNIOGBIS até 28 de feverreiro de 201
13, e atravéés da Resolução n.º
2092 (2013), o meesmo Conse
elho, proce deu a uma nova exten
nsão do manndato por mais
m três
meses, a fim de permitir
p
a realização
r
dde uma avaaliação pelo
o novo Reprresentante Especial
eio a ser rreflectida na Resoluçã
ão n.º 21033 (2013), que
q veio
do Seccretário‐Geral, que ve
reforçaar a importâância da missão UNIOG
GBIS.
Em 2013, a UNIOG
GBIS, integrrou 1 (um) O
Oficial da PSP, o qual continuou
c
a exercer as funções
para as quais tinh
ha sido nom
meado em m
maio de 201
12 ‐ Police Administrat
A
tion Advisorr ‐ Police
Reform
m Unit.
 United Nattions ‐ Deparrtment of Peeacekeeping Operations (DPKO) ‐ Off
ffice of Rule of Law
and Securitty Institution
ns (OROLSI)

O Oficial Superiorr da PSP escolhido em
m 2011, atraavés de concurso inter nacional, para uma
a ONU, em
m Nova Iorq
que‐EUA,
posição de Planning Officer na Divisãoo de Polícia na sede da
m do seu
manteeve‐se no exxercício dass mesmas ffunções durante o ano de 2013, até ao fim
contrato (14 de ju
ulho de 2013).
O DPK
KO ‐ Departtment of Pe
eacekeepin g Operations (Departa
amento de Operaçõess de Paz
das Naações Unidas), é responsável peelo planeam
mento, apoio e orientaação execu
utiva das
operaçções de maanutenção da
d paz e fuunciona com
mo base op
peracional ddo Secretárrio‐Geral
para to
odas as opeerações de campo da O
ONU. Para tanto,
t
formula políticaas e procediimentos,
basead
dos nas deecisões do Conselho de Segurança, para o estabeleecimento de novas
operaçções de paz e para o effetivo funcioonamento das
d mesmas.
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 United Nattions Stabilissation Missioon in Haiti (M
MINUSTAH)

A Misssão de Estabilização daas Nações U
Unidas no Haiti
H
(MINU
USTAH) foi eestabelecida a 1 de
junho de 2004, peela Resoluçãão do Cons elho de Seggurança n.º SRES1542 (2004). Estaa missão
das Naações Unidaas foi a successora de uuma força multinacion
nal provisórria, autorizaada pelo
Consellho de Segu
urança da ONU, em fevvereiro de 2004.
No segguimento do
d terramotto ocorridoo em janeiro de 2010, o Conselh o de Segurrança da
ONU, aatravés da Resolução n.º 1908, dde 19 de janeiro de 20
010, aprovoou a recomendação
do Seccretário‐Gerral para aumentar o ppessoal afetto à MINUSSTAH, no seentido de ser
s dado
todo o apoio na recuperaçãão e recon strução da estabilidad
de do País. A MINUST
TAH, em
2013, integrou 2 (dois) Officiais da PPSP, um Official Superrior com a função de Police
Comm
missioner e um
u Oficial com a funçã o de Forme
ed Police Un
nit (FPU) Cooordinator.

UNIÃO EUROPPEIA

 European Union
U
Rule of
o Law Missioon in Kosovo
o – EULEX Ko
osovo

O MA
AI participou nesta Missão
M
com
m um elem
mento da GNR,
G
desdee agosto de 2011,
termin
nando o seu
u mandato em novembbro de 2012, que dese
empenhou funções de
e Advisor
to Kosovo Police Inspectoratte Investigaations Depaartment. Atualmente, ccom início em 4 de
março de 2013, um
u Oficial da GNR assuumiu o man
ndato de De
eputy Head no Crowd and Riot
Contro
ol Group (CR
RC) da Eulexx – Kosovo.

 European Union
U
Monittoring Missioon (EUMM) Geórgia
G

A Misssão de Ob
bservação da União Europeia na
n Geórgia (EUMM) é uma missão de
observvação civil e desarmad
da, estabeleecida pela União
U
Europ
peia (UE) a 15 de setem
mbro de
2008, e que iniciou a sua atividade
a
dee monitorizzação em 1 de outubrro de 2008
8, com a
supervvisão da retirada das fo
orças armaddas Russas das zonas adjacentes
a
à Ossétia do
o Sul e à
Abkhazia.
O Mandato da EUMM tem
m como fiim a estab
bilização (SStabilisationn), a norm
malização
(Normalisation) e a criação de confiannça (Confidence Building), bem ccomo a reccolha de
Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 351

inform
mação, a fim
m de ser daado conheccimento à UE
U da situa
ação do terrritório da Geórgia,
coadju
uvando assim
m a tomadaa de decisãoo.
O man
ndato foi au
utorizado por um períoodo inicial de 12 mese
es, tendo siido sucessivvamente
prorro
ogado, estando em viggor até 14 de dezembro de 201
14, de acorrdo com a Decisão
2013/4446/PESC de 6 de setembro de 20013 que alte
era a Decisã
ão 2010/4522/PESC.
A EUM
MM efetua patrulhas
p
diárias, diurnnas e noturrnas, especiialmente naas áreas adjacentes
à Osséétia do Sul e à Abkhaziaa, direcionaando os seu
us esforços para a obseervação da situação
no terreno, para o relato
o dos inciddentes pre
esenciados e para a reestruturação e
s
através
a
de uuma presen
nça assídua e regular. Em 2013, a EUMM
consolidação da segurança
ou um Sargeento da GNR e um Oficcial da PSP.
integro

NATO

 NATO Train
ning Mission
n – Afghanisttan NTM‐A

Em maarço de 201
13, o MAI, através
a
da GNR, termiinou o seu empenham
mento na missão no
Afegan
nistão, no quadro da NTM‐A
N
(NATTO Training Mission – Afghanistan
A
n), sob coordenação
funcional da Forçça de Gendaarmerie Eurropeia (EUR
ROGENDFOR), para a qqual projecttou mais
15 form
madores paara o Centro
o de Formaçção Nacionaal da Polícia
a Afegã, em Wardak.

ORGANIZAÇÕEES INTERNACION
NAIS

No qu
uadro multilateral, Portugal,
P
aatravés do MJ e do
o MAI, teem prossegguido o
aprofu
undamento e o reforçço da parti cipação no
os trabalhoss de diverssas Organizzações e
Organiismos Internacionais, como
c
é o caaso da Orgaanização das Nações U
Unidas; do Conselho
C
da Europa; da Organização
O
o do Trataado do Attlântico No
orte; da O rganização para a
Cooperação e a Segurança Europeia; da Organização Inte
ernacional ddas Migraçções; da
Organiização Internacional do
d Trabalhoo; do Diálo
ogo 5+5; da
a OSCE ‐ O
Organização
o para a
Cooperação e a Segurançaa Europeia;; do GAFI – Grupo de Ação FFinanceira sobre o
Branqu
ueamento de
d Capitais e o Financiaamento do Terrorismo
o; da OCDE – Organizaçção para
a Cooperação e Desenvolvimento Ecoonómico; da
d INTERPO
OL; do MAO
OC‐N – Ce
entro de
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Análisee e Operaações Maríítimas – N
Narcóticos; e das Co
onferênciass de Minisstros da
Admin
nistração Intterna e da Justiça dos PPaíses Ibero
o‐Americano
os152.
Este reeforço e aprrofundamento traduzi u‐se, não apenas na participação em reuniões sobre
diverso
os temas naa área da segurança e da cooperração em matéria
m
penaal, mas tam
mbém na
respossta a múlttiplas solicitações na s áreas de competê
ência destaas organizaações e
organismos internacionais, além da prreparação e envolvimento em vvários proce
essos de
mbate à
avaliaçção de Porrtugal em diferentes domínios, dos quaiss se destaccam o com
corrup
pção e o resspeito pelos direitos hhumanos (O
ONU, OCDE e Conselhoo da Europaa), áreas
identifficadas com
mo algumas das prioridaades no Pro
ograma do XIX
X Governoo Constituciional.
 ONU

Relativvamente à Organizaçã
ão das Naçõ
ões Unidas (ONU), destaca‐se, aoo longo de 2013, a
participação na preparação
o da defessa dos 5º e 6º Relattórios de iimplementaação da
Convenção Contrra a Torturra perante o Comité da Tortura
a da Organnização das Nações
Unidass, que teve lugar em Genebra,
G
noos dias 7 e 8 de novem
mbro de 20013, cuja De
elegação
nacion
nal ao Exame integrou também
t
oM
MAI atravéss da IGAI e da
d DGAI.
O MAI contribuiu ainda paara o Relattório de Po
ortugal sob
bre o Mecaanismo de Revisão
Periódica Universsal do Consselho de Dirreitos Humanos da Orrganização das Naçõess Unidas
(2º ciclo), para oss 8º e 9º Relatórios de implementtação da Co
onvenção paara a Elimin
nação de
heres da Organização das Naçõess Unidas
Todas as Formas de Discriminação Conntra as Mulh
(CEDAW
W), e para respostas às Listas dde Questõess sobre o 3º
3 e 4º Rellatório Nacional de
Implem
mentação da
d Convençãão das Naçõões Unidas sobre os Direitos da Crriança e o Relatório
R
Inicial sobre a implementaação do Prrotocolo Faacultativo sobre a V
Venda de Crianças,
C
Prostittuição e Po
ornografia In
nfantis. O M
MAI analiso
ou a Lista de
d questõess sobre o Relatório
R
Inicial sobre a imp
plementaçãão do Protoccolo Facultaativo sobre Crianças e CConflitos Arrmados.
Ainda no âmbito das Naçõess Unidas, maais concretaamente do Alto Comisssariado dass Nações
Unidass para os Refugiados
R
(ACNUR),
(
reefira‐se que
e o MAI, no
o ano em aapreço, autorizou a
reinstaalação em Portugal de 30 reefugiados (quota nacional), teendo analissado as
candid
daturas que lhe foram remetidas
r
ppelo ACNUR
R para o pre
eenchimentto da referid
da quota

152

A inforrmação relativa à Comunidade dos Países de Línggua Portuguesa (CPLP)
(
encontra‐se me ponto difeerentes dada a sua
s ligação à
vertente da cooperação com estes paísess com os quais Poortugal mantém relações privilegiadas.
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de rein
nstalação. Além
A
disso,, participouu nas Consu
ultas Anuaiss Tripartidaas, e na reu
união do
Grupo de Trabalh
ho sobre Re
einstalação,, que tiveraam lugar em
m Genebra,, 1 a 3 de julho
j
de
da, contribuído para o questionáário Tour de
d table da s Consultass Anuais
2013, tendo, aind
e maio de
d 2013, bbem como para o
Triparttidas sobree a reinstalação em Portugal, em
questio
onário relaativo à reccolha de innformaçõess sobre se os Estadoos aceitam normas
específicas do ACNUR relacionadas c om a reco
olha de infformações para Best Interest
mination (B
BID) e para Best Intereest Assesse
ements (BIA
A). Para aléém disso, o MAI foi
Determ
solicitaado e acolheu favoraavelmente a solicitaçãão de cola
aborar na oorganização
o do 4º
Semináário do Altto Comissaariado das Nações Un
nidas para os Refugiaados para o Saara
Ociden
ntal – que teeve lugar no
os Açores, eentre 28 de outubro a 1 de novem
mbro de 201
13.
Consellho de Segu
urança da ONU
O
(CNU) ‐ Comités ad‐hoc
a
Em 20013, foi continuado o acompanha
a
amento dass atividadess e relatórioos dos Com
mités ad‐
hoc d
do CSNU que trab
balham em
m áreas relacionada
r
as com ssegurança interna,
designadamente:
O Com
mité 1373 (Comité Contra
C
Terrrorismo – CTC): O mandato
m
doo CTC advvém das
Resolu
uções do CN
NU 1373, 1624
1
e 15335, trabalhaando para fortalecer
f
aas capacidaades dos
Estado
os membross das NU com vista aoo combate de atividad
des terrorisstas dentro de suas
fronteiras e em to
odas as regiiões (atravéés de visitass aos países,, assistênciaa técnica, re
elatórios
dos Esstado‐memb
bros, melho
ores práticaas e reuniõ
ões extraord
dinárias). O MAI, ao longo de
2013, acompanho
ou as suass atividadess e respetivvos relatórios, divulgaando a info
ormação
pertineente às FSS e entidades relevantees do MAI paara o efeito
o.
O Com
mité 1540, criado
c
pela Resolução do CNU 15
540, e respe
etivo mandaato prorroggado por
sucesssivas Resoluções, sendo
o a última a Resolução
o 1877, a fim
m de implem
mentar os objetivos
o
da ressolução 15
540, que obriga
o
os Estados Membros
M
a absterem
m‐me de apoiar
a
o
desenvvolvimento,, aquisição, fabricaçãoo, posse, transporte,
t
transferênncia ou usaar armas
nucleaares, químiccas e biológgicas e seus sistemas de lançamen
nto. O MAI acompanho
ou a sua
activid
dade, bem como divu
ulgou a infformação e ações, prroduzidas ppelo Comité, pelas
entidades relevan
ntes sob tutela do MAI .
Os Com
mités das Sanções:
S
os mandatoss de cada um dos Co
omités de SSanções advvêm das
Resolu
uções do CSNU, que
e vêm im
mpor um regime sancionatórioo a determinados
países//entidades,, destacand
do‐se, entree eles, o Comité
C
126
67 (AL QAEEDA e indivvíduos e
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entidades associaados), cujo mandato a dvém das Resoluções
R
do CNU 12267 e 1989. O MAI,
ao lon
ngo de 2013
3, desenvolveu o acom
mpanhamento das atiividades deestes Comittés, bem
o da inform ação e atuaalização dass listas de ssanções imp
postas, a
como procedeu à divulgação
os os Estados Membroos das NU. Igualmente
e, quando soolicitado, procedeu
p
executtar por todo
ao rep
porte, aos Comités,
C
daa implemenntação das medidas sancionatóriias, impostas pelas
correlaativas Resolluções do CSNU, pelas FSS do MAI.
No âm
mbito das Nações Unidas, o MAI, em 2013, procurando
p
reforçar a cooperação com o
Escritó
ório das Naações Unidaas UNODC, deu seguimento à visita do Cheefe da Unidade de
Crime Organizado
o e Tráfico
os Ilícitos ddaquela agência especializada d as Nações Unidas,
da em abril de 2012. Neste se ntido, a DGAI consulltou as Forrças e Servviços de
ocorrid
Seguraança do MA
AI para sabe
er quais as áreas em que
q as mesm
mas estariaam disponívveis para
cooperrarem com o UNODC, tendo sidoo elencadas várias área
as de intereesse de coo
operação
que po
osteriormente foram transmitidaas pela DG
GAI à referiida agênciaa especializzada das
Nações Unidas, estando
e
actualmente eem curso váários contatos tendo eem vista re
eforçar a
cooperração entree as partes.
No Grrupo de Trrabalho sob
bre a Reso
olução 1325
5 sobre mulheres, paaz e segurrança, o
MAI/D
DGAI integro
ou o referid
do GT, tenddo contribuíído para a planificaçãoo e para o relatório
r
de ativvidades dessenvolvidas ao abrigo do Plano Nacional
N
de Ação para Implementtação da
Resolu
ução do Con
nselho de Segurança
S
ddas Nações Unidas n.ºº 1325 (20000). Assim, as FSS e
organismos do MAI
M executaram ações planeadas e outras qu
ue cabem ddentro do objeto da
planificcação do ano em que
estão, entree os quais promover
p
o aumento do quantitativo de
mulheres nas Forrças e Serviçços de Seguurança, e prromover a nomeação
n
dde mulhere
es para o
exercíccio de cargos nos organismos internacionais de ap
poio à connstrução daa paz e
seguraança.
Igualm
mente no qu
uadro das Nações
N
Unid
das, o Ministério da Ju
ustiça particcipou nos trrabalhos
da 22.ªª Sessão daa Comissão para a Prevvenção do Crime
C
e a Ju
ustiça Penall, cujo temaa central
de disccussão foi, em 2013, os
o desafios colocados por formas emergentees de criminalidade
que têêm impacto
o no ambien
nte e as foormas de oss combater, bem com o nos trabaalhos da
56.ª Sessão da Comissão
C
de Estupefa cientes, daas Nações Unidas,
U
em
m alguns grupos de
trabalh
ho técnico
os, entre os quaiss se desttacam o grupo dee trabalho
o sobre
cibercrriminalidade, que elab
borou um e studo exaustivo nesta matéria, soobre a nece
essidade
de elaboração dee um instrumento juríddico global destinado a prevenir e a combaater esta
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forma de criminaalidade e naa 5.ª reuniãão da Confe
erência dos Estados Paartes na Convenção
contra Corrupção
o, tendo sido
o dado por concluído, no final de 2013, o proocesso de avaliação
a
mente à Convvenção con
ntra a Corrupção.
mútuaa de Portugaal relativam
O MJ, em 2013, em
e matériaa de sançõees aprovadaas pelos Comités de Saanções dass Nações
Unidass, quer no âmbito do
o combate ao terrorissmo, quer em
e relaçãoo a alguns Estados,
continuou a promover a circulação ddas listas de
d alegados terroristaas e de pe
essoas e
t
ppor entidad
des na sua tutela, no seentido de ve
erificar a
organizações que apoiam o terrorismo
sua presença ou a existênciaa de bens eem Portugal e de aplica
ar as mediddas restritivvas, bem
como de evitar que determinados fluxoos financeirros ou que as própriass pessoas uttilizem o
ório nacionaal.
territó
O Min
nistério da Justiça foi ainda cham
mado a inttervir, ao lo
ongo de 20013, em diferentes
matériias, no quaadro de pre
eparação dee relatórioss a apresen
ntar pelo Seecretário‐Geral das
Nações Unidas ou
o da prep
paração de resoluçõess para a Assembleia Geral, de que são
exemp
plo o relatórrio sobre o racismo, a ppertinência da negocia
ação de um eventual Protocolo
Adicional ao Pacto Internacio
onal sobre os Direitos Económico
os, Sociais e Culturais (PIDESC),
o quesstionário do
o Alto Comisssariado do s Direitos Humanos
H
so
obre corrupçção, a informação à
Comisssão de Direito Internacional sobbre expulsãão de estra
angeiros, oos comentáários em
matériia de vendaa de criançaas em situaação de crisses humanitárias e dessastres naturais, as
resposstas sobre regras mín
nimas de trratamento de recluso
os, sobre ddetenção arrbitrária,
sobre a independ
dência de magistrados
m
s e advogad
dos ou, ain
nda, consideerações sob
bre ódio
racial e religioso. De referir, ainda, os coomentárioss sobre a Re
esolução 66//50, em maatéria de
aquisiçção de arm
mas de desstruição maassiva por terroristas, e sobre a Resolução
o 67/53,
relativa a materiaal cindível paara armas nnucleares.
 Conselho da
d Europa (Cd
dE)
No âm
mbito do Conselho da
a Europa ((CdE), o MAI contribu
uiu para a preparação do 3º
Relatório Nacional no âmb
bito da Connvenção‐Qu
uadro do Conselho
C
dda Europa sobre a
onais, e tam
mbém para o 9º Relatórrio de aplicaação da Carta Social
Proteçção das Minorias Nacio
Europeeia Revista do
d Conselho de Europaa.
O Com
mité Europeeu de Prevvenção da Tortura e Penas ou Tratamenttos Desunaamos ou
Degrad
dantes (CPTT) visitou Portugal noss dias 13 a 17 de maio de 2013.. Esta visitaa do CPT
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decorrreu com o caráter
c
de visita
v
ad hooc. Na mesm
ma, realizad
da em 20133, o CPT, no
o âmbito
do MA
AI, apenas visitou a IGA
AI, com que m reuniu diversas veze
es. O CPT e laborou o Relatório
R
da Visiita a Portuggal, tendo o MAI, atravvés da DGAI e consultadas as entiddades comp
petentes
deste M
Ministério, contribuído
o para a ressposta do Esstado Português ao meesmo.
O MJ iintegrou váários Grupo
os e Comitéés, a saber, o Grupo de Estados ccontra a Co
orrupção
(GRECO
O), o Comité T‐PD (Prroteção de Dados Pesssoais) e resspetivo Burreau, o Com
mité das
Partes na Conveenção contrra o Tráficco de Órgããos Human
nos, o Com
mité das Paartes na
Convenção para a Proteção das Criançças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais
(Conveenção de Laanzarote), o Comité daa Convençãão sobre o Branqueam
mento, a De
eteção, a
Apreen
nsão e a Peerda dos Pro
odutos do CCrime e o Financiamen
F
nto do Terroorismo (Convenção
de Varrsóvia) e o Comité
C
Diretor de Probblemas Crim
minais (CDPC
C).
Foi daado início às
à negociaçções para a atualizaçção da Con
nvenção paara a Prote
eção das
Pessoaas Relativam
mente ao Trratamento dde Dados de
e Caráter Pe
essoal do CConselho da Europa,
no âmbito do Com
mité CAHDA
ATA, no quaal o MJ partiicipou.
No segguimento daa avaliação de Portugaal no âmbito
o do III Ciclo
o de avaliaçções do GRECO, em
matériia de corrup
pção, foi pre
eparado e aapresentado
o o relatório
o de seguim
mento, em junho de
2013, com o ponto da situação do cum
mprimento das recomendações. IIniciou‐se também,
t
no plano interno, o levantam
mento de neecessidadess para a ava
aliação de PPortugal no
o IV Ciclo
de avaaliações, qu
ue será centtrado no teema da «Prevenção da
a corrupçãoo nos memb
bros dos
Parlam
mentos, Juízes e Procurradores do M
Ministério Público».
P
 OSCE

No âm
mbito da Organização para a Seegurança e Cooperaçã
ão na Euroopa (OSCE),, o MAI,
através da DGAI,, acompanh
hou a Misssão de Obsservação de Avaliaçãoo da Liberd
dade de
e Portugaal, efetuadaa pelo Escritório para as
a Instituiçõões Democráticas e
Reuniãão Pacifica em
Direito
os Humanoss (ODIHR) da
d OSCE, quue teve lugaar entre os dias 30 de maio e 3 de
d junho
de 20113. Em con
ncreto, o objetivo
o
deesta missão
o do ODHIR
R consistiu na observação de
algumaas das manifestações ocorridas
o
noo dia 1 de junho 2013 e, no que sse refere ao
o âmbito
de com
mpetências do MAI, em
m reuniões de trabalho
o com a Polícia de Seggurança Púb
blica (em
31 de maio e 3 de
d junho 20
013) e com a Direção‐G
Geral de Ad
dministraçã o Interna (em 3 de
junho 2013). No seguimento
o desta vis ita, que de
ecorreu de forma muitto positiva, a OSCE
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convid
dou a PSP a enviar um representaante à reuniião do “Projject expert group”, rellativo ao
Human
n Rights Traaining Guide
e to Policinng Assemblies, realizada em Varsóóvia, em 28 e 29 de
junho de 2013, co
onvite este que
q foi aceiite por aque
ela Força de
e Segurançaa.
E, por articuulação com a DGAI, teve lugar, no SEF, o acolhimento
Tambéém no âmbiito da OSCE
de um
ma visita, no
o dia 30 de
e setembro de 2013, de
d uma delegação de representaantes de
atores estatais e não‐govern
namentais dda Arméniaa envolvidos na Implem
mentação do
d Plano
nal de Ação
o de Gestãão da Migraação para 2012‐2016 daquele ppaís. A partticipação
Nacion
portugguesa nos demais
d
eve
entos que se realizaram no âmbito da OSSCE foi asssegurada
sempre que posssível e considerado pertinente pela representante permanentte junto
MAI, através da GNR, participou,
p
assim, no 7º
7 Curso
daquela organização internaacional. O M
da Acaademia de Fronteiras (Border Maanagement Staff Colleg
ge‐ BSMC) da OSCE, realizado
r
em Du
ushambe (Tajiquistão), entre 188 de feverreiro e 15 de marçoo de 2013. O MAI
acomp
panhou, tam
mbém, a atu
ualização annual do Questionário relativo
r
ao Código de Conduta
sobre os aspetos políticos militares
m
da OSCE. O MAI,
M atravéss do Serviçoo de Estran
ngeiros e
Fronteeiras, participou na açãão de form
mação dediccada ao tem
ma “Mulherres na Segu
urança e
Gestão
o de Fronteeiras”, realizada em D
Dushambe, entre 9 e 15 de settembro de 2013, e
participou no Sem
minário de treino sobbre anti‐corrrupção org
ganizado peelo BSMC da
d OSCE,
realizaado em Vien
na entre 16 e 20 de settembro de 2013.
2

 OIM

No âm
mbito da Orrganização Internacion
nal das Migrações (OIM), o MAII, através da
d DGAI,
continuou a acom
mpanhar o trabalho
t
deesenvolvido
o no âmbito
o da 101ª e da 102ª Se
essão do
Consellho da OIM,, que tiveraam lugar em
m Genebra, iniciados em
m 2012 e enntre os diass 26 e 29
de no
ovembro dee 2013, re
espetivamennte. Contin
nuou, ainda
a, a acomppanhar o trabalho
t
desenvvolvido no âmbito
â
da 11ª
1 sessão do Comité Permanentte do Prograama e das Finanças
F
da OIM
M, que teve lugar em
m Genebra, nos dias 29 e 30 de outubro dee 2013, bem como
acomp
panhou as recomenda
r
ções desta organizaçãão internaciional para m
melhorar o quadro
legal de políticaas migratórrias da Uccrânia relacionadas com
c
o Pla no de Açãão para
liberalização de Vistos
V
entre a UE e a Uccrânia.
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 OMS

De refeerir que a DGAI
D
reuniu
u, no dia 144 de novembro, com uma delegaçção da Orga
anização
Mundiial de Saúde (OMS), qu
ue se enconntra a efetu
uar uma açã
ão de divulggação do projeto da
intitulaado “Strenggthening health system
m preparedn
ness and pu
ublic capacitty to better address
emerggency‐relateed migration” junto d e vários paaíses europ
peus. A OM
MS está a procurar
p
assegu
urar possíveeis articulações entree Saúde e Administraçção Internaa em situações de
emerggência, em particular
p
através da aaplicação do
o referido projecto,
p
criiado para a Europa,
e quee se centraa especificaamente em
m situações de emerrgência rel acionadas com as
migraçções.

 Diálogo 5++5

O MAII, através do
d Ministro
o da Adminnistração Interna, partticipou na XXV Conferê
ência de
Ministtros do Inte
erior do Me
editerrâneo Ocidental (CIMO), que se realizoou em Argell, em 8 e
9 de abril de 2013, no âmbitto do Diáloogo 5+5, ten
ndo sido de
ecidido que Portugal assumirá,
no ano
o de 2015, a próxima Presidência dda CIMO.
O MAI, no âmbito
o do Diálogo
o 5+5 Migraações, uma das formaçções sectoriiais do Diálo
ogo 5+5,
participou, através do Servviço de Esttrangeiros e Fronteira
as, na 4ª Reunião gllobal de
Presideentes e Seccretariados de Processsos Regionaais Consultivvos no âmbbito das Migrações,
realizaada em Limaa, entre 22 e 23 de ma io de 2013.
O MDN tem parttilhado com
m o MAI infformação sobre
s
as Re
euniões do Comité Diretor da
Iniciatiiva 5+5 Deefesa e sob
bre os Curssos de Form
mação do Colégio
C
5+55 Defesa, que
q têm
envolvvido, como matéria
m
de interesse coomum, a prroteção civil.
Ainda no que diz respeito ao
o Diálogo 5++5, e num âmbito maiss restrito, o do G4 (envvolvendo
Portuggal, Espanhaa, França e Marrocos), é de destacar que, em
m 2013, no dia 25 de jaaneiro, a
convitee do Ministtério do Inte
erior de Maarrocos, deccorreu o primeiro encoontro dos Ministros
M
do Inteerior/da Ad
dministração
o Interna dde Portugal,, Espanha, França e M
Marrocos. A referida
reunião quadripaartida teve como objjetivo a an
nálise e discussão dee um conjunto de
temátiicas e assun
ntos que, no âmbito ddas áreas de
e competên
ncias dos reeferidos Ministérios
do Inteerior/da Ad
dministração Interna, qque constituem preocupação com
mum dos Governos
G
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dos Esstados em apreço,
a
ten
ndo ficado aacordado que
q as reun
niões ministteriais destte fórum
passarriam a ter uma regulariidade anuall.
No âm
mbito dos compromiss
c
sos assumiddos no enccontro, importa destaccar a realizzação de
uma rreunião entre os servviços respoonsáveis pe
ela gestão e o contrrolo de fro
onteiras,
organizada por parte
p
de Portugal/
P
M
MAI, em 7 de outub
bro, e do SSeminário “Fraude
mental‐ As tendências”, em 8 de o utubro, am
mbas atravéss do SEF.
Docum
No âm
mbito do G4
4, destaque‐‐se, ainda, a participaçção do MAI, através daa GNR e da PSP, na
1ª Reunião do grupo de trabalho ""Combate contra o tráfico
t
de estupefacientes e
m Madrid, eem 12 de junho de 20
013; bem coomo a partticipação
aproxiimação finaanceira", em
NR na 2ª Reunião
R
do referido ggrupo de trabalho, em
m Nanterree, em 12 e 13 de
da GN
setembro de 2013. Por fim, no âmbitoo da prevenção e comb
bate ao terrrorismo, im
mportará
reter a realização
o de uma reunião em R
Rabat, no diia 9 de deze
embro de 22013, na qual o MAI
participou, atravéés da GNR.
O MA
AI, através do Secretário de Esstado da Administraç
A
ção Internaa, participo
ou na V
Conferrência Miniisterial do Processo
P
dee Budapeste, que se re
ealizou em Istambul, no
n dia 19
de abrril de 2013, sob os auspícios da Prresidência Turca
T
deste fórum mulltilateral de
e diálogo
e de co
ooperação em
e matériaa de gestão dos fluxos migratórios
m
Ainda neste conteexto, refira‐‐se que o M
MAI, atravéss do SEF, pa
articipou naa Reunião Anual
A
de
os do Proce
esso de Bud
dapeste, qu
ue teve luga
ar, de 9 a 100 de dezem
mbro, em
Altos FFuncionário
Istamb
bul.

OUTROS

PESC/C
COTER – Aspetos
A
extternos da aameaça terrrorista ‐ em
e 2013, ttal como nos
n anos
anterio
ores, o Grupo de Trabalho
T
ssobre Aspe
etos Extern
nos do Teerrorismo (COTER)
acomp
panhou, de forma regu
ular, os segguintes cenáários geográ
áficos/temaas de onde provêm
as prin
ncipais ameeaças extern
nas para a ssegurança da
d Europa: Paquistão ((implementtação da
estratéégia de lutaa contra o te
errorismo e criação de
e planos de ação); Afegganistão (an
nálise de
possíveeis cenário
os pós‐201
14); Nigériaa (continuaação do debate
d
sobbre a ame
eaça do
terrorismo com vista
v
ao de
esenvolvimeento de um
m programa
a específicoo de assistê
ência ao
país); SSomália e Iémen
I
(ado
oção e impllementação
o de um pla
ano de açã o para a re
egião do
Corno de África); Mali e a Esstratégia paara o Sahel; Norte do Cáucaso; Á
Ásia Central; Balcãs;
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Médio
o Oriente; Primavera
P
Árabe;
Á
Síriaa e o fenó
ómeno dos combatenttes estranggeiros. A
necesssidade de uma resposta global e cconcertada à ameaça do terrorism
mo resultou na troca
regular de inform
mações enttre os diveersos parce
eiros internacionais, a través de diálogos
os liderado
os pelo Servviço Europeeu de Ação
o Externa, com
c
as Naçções Unidas e com
político
países terceiros, entre
e
os quais os Estaddos Unidos da América
a, Canadá, JJapão, Cazaaquistão,
os Árabes Unidos
U
e a Rússia, ten
ndo este
Turquia, Paquistãão, Índia, Arábia Saudiita, Emirado
o culminado
o na adoção
o, a 28 de jaaneiro de 20
014, durantte a 32ª Cim
meira UE‐Rú
ússia, da
último
Declarração Conjunta sobre o Combate aao Terrorism
mo.

mericana ‐ De
D realçar oss trabalhos desenvolvidos pelo M AI/DGAI no
o sentido
Cimeirra Ibero‐am
de forn
necer à DGPE/MNE os contributoos das FSS nos
n Grupos de trabalhoo para: a Criação de
uma EEscola Ibero
o‐americana de Políccia; a Criaçção de um sistema Ibbero‐americcano de
inform
mação e investigação policial;
p
e a indicação dos pontoss de contatto para o Grupo
G
de
Cádis, instituído na sequênccia da reunnião de Dirretores de Polícia Iberro‐american
nos, que
teve lu
ugar em Cád
dis, em outu
ubro de 20112. Ainda neste contexxto, é de meencionar qu
ue o MAI
participou, atravéés do seu Oficial
O
de Liggação coloccado junto da Embaixaada de Porttugal em
Madrid
d, na reuniãão dos Oficiiais de Ligaçção, realizada a 10 de abril de 20113, na Subd
dirección
Generaal de Co
ooperación Policial

Internacion
nal/Direcció
ón Generaal de Re
elaciones

Internaacionales y Extranjeríaa/Secretaríaa de Estado
o de Segurid
dad, Ministterio del Intterior. O
objetivvo da referida reunião foi a designnação dos pontos
p
de contato paraa o Grupo de
d Cádis,
bem co
omo a transsferência de
e funções eentre as Seccretarias Pro
o Tempore, de Espanha (saída)
e Panaamá (entraada). De re
eferir, tambbém, o aco
ompanhame
ento por pparte da DG
GAI, dos
trabalh
hos desenvvolvidos no
o âmbito da Propostta de Regulamento de Organização e
Funcio
onamento para
p
a Esco
ola Ibero‐A
Americana de
d Polícia, que pretennde respon
nder aos
desafio
os elencado
os pelos Ministros do IInterior no contexto da reunião ppreparatóriaa da XXII
Cimeirra Ibero‐Am
mericana dos Chefes dee Estado e Governo,
G
re
ealizada em
m 2012 em Valência.
V
O I Sem
minário Ibero‐Americano sobre M
Migração e Desenvolvim
D
mento, em Madrid, reaalizou‐se
nos dias 16 e 17 de julho, tendo‐se
t
o MAI feito representar, por impoossibilidade do SEF,
bem ccomo do Oficial de Liggação coloccado junto da Embaixxada de Poortugal em Madrid,
através da Embaixxada de Porrtugal em M
Madrid.
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O Ministério da Ju
ustiça contiinuou a parrticipar ativamente noss vários gruupos de trab
balho da
Conferrência de Ministros
M
da
a Justiça do
os Países Ib
bero‐americanos (COM
MJIB), em especial,
e
nos relativos à Criiminalidade
e Organizad a e à Reforma do Siste
ema Penitennciário.
o da COM
MJIB, salien te‐se a aggilização do
os processoos de coo
operação
Ainda no âmbito
judiciáária, atravéés da Rede Ibero‐am
mericana de Coopera
ação Judici ária (IBERe
ed), em
ular atravéss da utilizaçãão do seu s istema de comunicaçõ
c
ões seguro, o Iber@.
particu
O MAI, através da DGAI, deu
d
pareceer sobre o Projeto de
e Resoluçã o do Consselho de
Ministros sobre o Grupo de Trabalho A
Agenda Cria
ança, que, relembrand
r
o as “guide
elines on
justicee for child victims
v
and
d witness oof crime” (2000) da ONU,
O
e o rregime nacional de
proteçção e intervvenção na proteção ddas criançass, consolida
ado pela crriação da Comissão
C
Nacion
nal de Proteeção de Criaanças e Joveens em Riscco, pelo reg
gime de prooteção de crrianças e
jovenss em perigo
o e o regime
e jurídico daa Adoção, trazia
t
como
o premente a avaliação
o do seu
impactto. Assim, este
e
Grupo de Trabalhho deteria representan
r
ntes dos M
Ministérios, a fim de
concreetizar tarefaa para a quaal a sua criaçção se prop
punha.
Ainda no âmbito dos Parece
eres, a DGA
AI/MAI debruçou‐se so
obre a Resoolução do Conselho
C
de Ministros n.º 11/2013 sobre
s
o Livvro Branco da Juventu
ude, designnadamente no que
dade e Jovem Portuguêês no Mund
do e ao Emp
prego e Emppreendedorrismo.
respeitta à Mobilid
No quee diz respeiito às Organ
nizações Nãão‐Governamentais (ONG), é de ddestacar que a ONG
UPR‐IN
NFO, sediad
da em Gene
ebra, colaboorou com o MAI, através da DGA
AI, na coordenação
do con
ntributo daas FSS paraa a preparaação do 2ºº Relatório sobre a si tuação de Direitos
Human
nos em Porttugal do Un
niversal Periiodic Review
w.
Refira‐‐se, ainda, que
q o MAI, através da GNR, participou e parrticipa comoo membro, desde a
sua fu
undação, naa Associaçã
ão FIEP, accrónimo composto pelas iniciais dos quatro
o países
fundad
dores: França, Itália, Espanha
E
e Portugal, te
endo poste
eriormente aderido a Turquia,
Holand
da, Marrocos, Roménia, Chile, J ordânia e Argentina. O principaal objetivo da FIEP
consistte em prom
mover a cooperação en tre as Forçaas de Segurança de nattureza milittar que a
integraam, especialmente no tocante ao intercâmbio de informaçõees e experiências,
nomeaadamente nos domín
nios dos reecursos hu
umanos, organização do serviço
o, novas
tecnolo
ogias e logística e assu
untos europpeus.
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A PSP integrou a AMERIPOL em 20122, na qualid
dade de “Organismo O
Observador””, tendo
participado, em 2013, na VI
V Reunião Ordinária do Conselh
ho de Direttores de Po
olícia da
mérica (AMEERIPOL), que decorreu em San Jossé, Costa Ricca.
Associaação de Pollícias da Am
A PSP integrou, também
t
em
m 2013, a In
nternationa
al Associatiion of Chieefs of Police
e (IACP),
sendo o Diretor Nacional
N
da PSP o Reprresentante da IACP na Europa. Aoo longo doss últimos
100 an
nos, esta associação te
em lançado programas historicamente consaagrados, perrmitindo
a realização de pesquisas inovadoras e oferecend
do programa
as e serviçoos exemplares para
os seus membros em todo o mundo.

Comisssão Nacion
nal para os Direitos Hu
umanos (CN
NDH) ‐ Em 2013,
2
o MA
AI participou
u, ainda,
em to
odas as reu
uniões da Comissão Nacional para
p
os Diireitos Hum
manos (3 reuniões
r
plenárrias, uma das quais alaargada à soociedade ciivil e dedica
ada à temáática “Igualdade de
Género
o”), bem co
omo nos Gru
upos de Traabalho criad
dos no âmbito da referrida Comissãão e que
envolvvem compeetências do
o âmbito doo MAI: Gru
upo de Tra
abalho sobrre “Indicad
dores de
Violência Contra as Mulhe
eres”; Gruppo de Trab
balho sobre
e “Indicadoor sobre Direito
D
à
Liberdade e Segurança Ind
dividual”; e Grupo de
e Trabalho sobre “Em
mpresas e Direitos
nos”; o MA
AI participo
ou, ainda, nnas atividad
des desta Comissão
C
innterministe
erial que
Human
monito
oriza os com
mpromissoss nacionais e internacio
onais assum
midos por Poortugal em matéria
de direeitos human
nos, bem co
omo promoove o exercício dos dire
eitos humannos no nosso país.

INSTRUMENTO
OS INTERNACION
NAIS

O MAII é regularm
mente cham
mado a int ervir e a pronunciar‐sse na negocciação de Acordos,
A
Protoccolos e Con
nvenções Internacionaiis que versem sobre matérias
m
daa sua comp
petência,
para o que, atravvés da DGA
AI, articula com as Fo
orças e Serrviços de Seegurança e demais
Organiismos deste Ministério, bem coomo com o Ministériio dos Neggócios Estraangeiros
portugguês, a quem
m compete coordenar esta matérria a nível na
acional.
Igualm
mente de reeferir serão
o os proceessos de raatificação por
p Portugaal de instru
umentos
jurídico
os internaccionais, na área do M
MJ, como se
ejam os casos do Prootocolo Adiicional à
Convenção Penall contra a Corrupção e do Quarrto Protoco
olo à Conveenção Euro
opeia de
Extradição, ambo
os do Conselho da Euroopa, do Aco
ordo de Con
nstituição dda IACA – Academia
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Internaacional Antti‐Corrupção
o e do Acorrdo sobre Extradição
E
Simplificada
S
a entre a Arrgentina,
Brasil, Espanha e Portugal, esstão em currso.

RELAÇÕES BILAATERAIS COM PAÍSES
A
TERCEIROSS (NÃO UE)

A ameaça que con
nstitui a criminalidade e demais criminalidad
c
de conexa – como é o caso
c
dos
tráfico
os de seres humanos, de bens cuulturais ou de armas e da prolifeeração de armas de
destruição massivva ou do brranqueame nto de capitais, da corrupção, doo financiam
mento do
nta a sua natureza trannsnacional e os efeitos que pode pproduzir em
m termos
terrorismo – aten
de seggurança inteerna ‐ implicou uma aação continuada, ao lo
ongo de 20 13, nos cam
mpos da
preven
nção e repreessão.
Com eesse objetivvo, o Ministtério da Jusstiça, procu
urou aprofundar as rellações bilatterais de
Portuggal com os demais
d
Estaados‐membbros da Uniãão Europeia
a e com Esttados terceiiros, não
apenass no quadrro das organizações e organismo
os internacio
onais de quue é memb
bro, mas
através da negociação e da celebração
c
dde instrume
entos jurídiccos.
No plaano bilateraal, e com in
ntervenção principal do
d Ministériio da Justiçça, prossegu
uiram as
negociiações de in
nstrumentos jurídicos bbilaterais, entre
e
os qua
ais se destaccam os Aco
ordos em
Matériia de Coo
operação no
n Domínioo do Com
mbate à Criminalidad
C
de com Marrocos
M
(crimin
nalidade organizada e terrorism
mo), os Em
mirados Árrabes Uniddos, a Jord
dânia, o
Uzbequistão, a Leetónia, a Cro
oácia, a Esloovénia, Geó
órgia e Maltta. No domíínio do Com
mbate ao
o de Estupeefacientes, prosseguiraam os trabalhos nego
ociais em toorno do pro
ojeto de
Tráfico
Acordo
o com a Colômbia.
Em 20013, as nego
ociações do
o Acordos eem Matéria de Auxílio Judiciário M
Mútuo em Matéria
u, o Paraguai, a Colôm
mbia e os Em
mirados Ára
abes Unidoos seguiram os seus
Penal com o Peru
trâmitees. Em maatéria de trransferênciaa de pesso
oas conden
nadas, as nnegociaçõess de um
acordo
o com o Parraguai prossseguiram o seu ritmo.
Relativvamente àss relações bilaterais
b
coom países terceiros,
t
o Ministérioo da Admin
nistração
Internaa tem con
ntinuado a desenvolvver, em 2013, um esforço
e
de intensificaação da
cooperração bilateeral, dando prioridade às seguinte
es matérias: cooperaçãão policial e na área
da seggurança inteerna; prevenção e com
mbate ao terrorismo e à criminaliddade transn
nacional;
contro
olo e gestão dos fluxos migratórioss; cooperaçção consularr e diplomáática, entre outras.
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Neste contexto, e no âmbito do MAI, encontram
m‐se em fase de negocciação os se
eguintes
acordo
os: o Acordo entre a República
R
PPortuguesa e a República Popularr e Democrrática da
Argéliaa em matérria de Segurrança Internna; o Memo
orando de Entendimen
E
nto entre República
Portugguesa e Govverno da Au
ustrália sobbre mobilidaade de jove
ens para traabalho em férias; o
Acordo
o de Cooperação em Defesa,
D
Seguurança, Crim
minalidade Organizadoo e Terrorissmo com
a Colô
ômbia; o Acordo entre a Repúb lica Portugguesa e os Emirados Á
Árabes Unidos em
matériia de Seguraança Interna; o Acordoo entre a Re
epública Porrtuguesa e oos Emirados Árabes
Unidoss em matérria de Segurrança; o Acoordo de coo
operação entre a Repúública Portu
uguesa e
o Rein
no Hashemita da Jord
dânia em m
matéria de segurança; o Acordo entre a Republica
Portugguesa e a Reepública do Paraguai e m matéria de segurança interna; o Acordo por Troca
de Nottas sobre a Simplificaçção de Vistoos para Trip
pulações Aé
éreas Portuuguesas e Russas;
R
o
Acordo
o entre o Governo da República PPortuguesa e o Govern
no da Repúbblica Tunisin
na sobre
Cooperação no Domínio daa Proteçãoo Civil; o Acordo
A
sob
bre Supresssão de visttos com
Quirgu
uistão; o Accordo com o Quatar eem matéria de seguran
nça interna;; o Memorando de
Cooperação entree Portugal e EUA sobbre desenvo
olvimento de
d air‐marsshals; o Accordo de
Cooperação entree a Repúblicca Portugueesa e o Rein
no de Marro
ocos em maatéria de Se
egurança
M
Internaa; e, ainda, o Protocolo de Coopeeração Bilatteral entre o SEF e o S erviço de Migração
da Rep
pública Dem
mocrática de
e Timor‐Lesste.
Neste contexto, em
e 2013 e no
n âmbito ddo MAI, entrraram em vigor os seguuintes Acordos:
-

O Acordo entre
e
Portugal e EUA parra a Troca de
e Informaçõe
es de Rastreiio de Terroriismo (em
7 de junho), com vista à partilha e utilização de informação de rastreioo de terrorissmo, pelo
qual os dad
dos objeto de
d troca são dados de “intelligence””, os quais sãão controlad
dos pelas
autoridades competenttes de cada ppaís;

-

O Acordo entre
e
a Repú
ública Portugguesa e o Ko
oweit para supressão dee vistos para titulares
de passapo
ortes especiais e de serviçço, assinado a 25 de maio de 2006.

Para além dos Accordos referidos, o MA
AI desenvollveu relaçõe
es bilaterai s com os se
eguintes
países terceiros:
Argéliaa ‐ De referrir que, aquando da suua participaçção na 15ª Conferênci a dos Minisstros do
Interio
or do Mediterrâneo Ocidental,
O
eem 8 e 9 de
d abril, em
m Argel, S.EExa. o Miniistro da
Admin
nistração Intterna foi re
ecebido po r S.Exa. o Ministro
M
do
o Interior e das Coletividades
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Locais,, com quem
m manteve
e um brevee encontro bilateral. Na
N ocasião,, S.Exa. o Ministro
M
Argelin
no sublinhou a vastta experiê ncia do seu
s
país no
n combatte ao terrrorismo,
eviden
nciando preocupação quanto
q
a essta matéria. Referiu, ainda, ser poossível aum
mentar a
cooperração bilatteral com Portugal eem matériia de inovvação. S.Exxa o Minisstro da
Admin
nistração Intterna salien
ntou que a eficiência da
d luta contra o terro rismo impliica uma
cooperração muito intensa entre
e
os paaíses parceiros em termos de innformação. Referiu
tambéém que Porttugal atribui grande im
mportância à cooperaçã
ão bilateral e multilate
eral com
a Argélia.
nia – O MA
AI, através do SEF, reecebeu umaa delegação
o da Arménnia, a quem
m foram
Armén
apreseentados pro
ojetos e iniciativas desste Serviço na área da integraçãão (em partticular o
Centro
o de Contacto do SEF) e regulamennto dos cen
ntros de insttalação tem
mporária.
Austráália ‐ Relattivamente às
à relaçõess bilaterais com paíse
es terceiross, há a destacar a
reunião realizada no dia 20 de março dde 2013, en
ntre a DGAI e a Senhoora Embaixaadora da
Austráália em Porrtugal. Nestta reunião, entre outrros assunto
os, foi aborrdado o evvoluir da
seguraança em Timor‐Leste,
T
, a cooperração bilatteral e mu
ultilateral ddesenvolvid
da entre
Portuggal e Timor‐‐Leste em matéria
m
de ssegurança e,
e ainda, alg
gumas das m
matérias qu
ue foram
alvo de conversa entre S.Exa. o Ministtro da Administração Interna de Portugal e S.Exa. o
Presideente do Sen
nado Austraaliano, na auudiência realizada no dia
d 18 de feevereiro de 2013.
Chile ‐ Teve lugaar em Lisbo
oa, no dia 7 de outubro, um en
ncontro coom os Direttores de
Assunttos Bilaterais e de Assu
untos Europpeus do Ministério dass Relações EExteriores do
d Chile,
com o objetivo de
d dinamizaar a implem
mentação do Roteiro Estratégico
E
entre Portugal e o
Chile, aassinado em
m abril de 2012,
2
tendoo a DGAI elaaborado con
ntributos quue foram re
emetidos
à DGP
PE/MNE, su
ugerindo um conjuntoo de ações da área de compeetências do
o MAI a
desenccadear no âmbito
â
da execução doo referido Ro
oteiro.
Colôm
mbia – O MAI, através da DGAI, pparticipou na reunião interministterial do diia 19 de
fevereiro, de preeparação para
p
a visitta oficial de S. Exa. o Presidennte da República à
Colômbia e ao Perú, que oco
orreu nos di as 16 e 18 de
d abril de 2013,
2
respeetivamente..
Realizo
ou‐se, ainda, a 23 de
e abril de 2013, no MNE,
M
uma videoconfeerência ded
dicada à
apreseentação daa estratégia colombiaana de co
ombate à criminalidaade transn
nacional,
narcottráfico e à exploração
e
de eventuaais modalid
dades de co
ooperação ccom as auto
oridades
portugguesas, a qu
ual contou, do lado poortuguês, com
c
a participação de representaantes do
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MNE, MJ e MAI, e, do lado colombianoo, do Minisstério de Re
elações Exteeriores e da Polícia
Nacion
nal da Colôm
mbia. Naquela sessão, a Colômbiaa reiterou o seu intereesse na colaaboração
com Po
ortugal na área
á
da prevenção e coombate ao narcotráfico incidindo,, em particu
ular, nos
países da África Ocidental, tendo subblinhado a importânccia de umaa visita dass nossas
autorid
dades a Bo
ogotá, paraa conhecerrem in loccco a organização coloombiana e as suas
relaçõees com forçças de outros países n o terreno. O MAI valo
orizou a trocca de inform
mação e
experiêências, tendo manifesstado a suaa disponibiilidade para
a colaborarr com a Co
olômbia,
designadamente na implem
mentação ddos instrum
mentos em vigor no ââmbito da Cimeira
Americana.
Ibero‐A
No âm
mbito da reeferida reun
nião foram
m passadas em revista as proposstas de aco
ordo em
negociiação, entree as quais a proposta ccolombiana de Acordo de Cooperração sobre
e Defesa,
Seguraança, Crimin
nalidade Orrganizada e Terrorismo
o, tendo os representaantes do MJ, MAI e
MDN, consideran
ndo que o referido aacordo seria demasiad
do abrangeente, deven
ndo, em
última análise, seer dividido em várias ááreas, pelo
o que a proposta entã o apresentada não
apreseentaria gran
nde interessse para Porttugal.
Estado
os Unidos da
d América ‐ Com vistta à implem
mentação efficaz do cla usulado do
o Acordo
entre P
Portugal e EUA
E para Reforçar a CCooperação no Domínio
o da Prevennção e do Combate
C
ao Crim
me que enttrou em viggor a 29 de novembro de 2011 tê
êm sido envvidados esfo
orços de
concerrtação entree ambas as Partes.
Realizo
ou‐se, no dia
d 5 de no
ovembro, ppor videoco
onferência, a 3.ª reunnião do Co
omité de
Justiçaa e Assuntoss Internos da
d Comissãoo Bilateral Permanente
P
e Portugal – Estados Unidos da
Américca, na qual participaraam represeentantes do
os Ministérios dos Neggócios Estraangeiros,
das Fin
nanças, da Administraç
A
ção Internaa e da Justiçça. A reuniã
ão permitiu proceder ao
a ponto
de situ
uação da negociação e impleme ntação de acordos bilaterais nesste domínio
o, assim
como debater novos proje
etos de coooperação bilaterais
b
em particul ar no dom
mínio de
capacittação de qu
uadros.
A revissão periódicca da particcipação de Portugal no
o Programa
a Visa Waivver com os Estados
Unidoss da Américca (EUA) (M
Missão de aavaliação), que decorrreu do mêss de maio de
d 2013,
deu‐see início à reevisão periódica do pprograma Visa
V Waiver com os EU
UA – progrrama de
isenção de vistoss para umaa estada infferior a 90 dias, tendo, no âmbiito do MAII, as FSS
ndido a um questio
onário, e posteriormente uma delegaçãoo norte‐am
mericana
respon
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deslocou‐se ao no
osso país, com
c
o objettivo de visitar, no caso do MAI, o SEF e as re
espetivas
instalaações do Aeroporto de Lisboa.
Israel – No dia 10
0 de outubro de 20133, o Ministro da Admin
nistração Innterna recebeu, em
ncia, a Emb
baixadora de
d Israel em
m Portugal, para apresentação dde cumprim
mentos e
audiên
troca de impresssões sobre a cooperaação entre ambos os países. A referida audiência
q
a DGP
PE/MNE tevve com Isrrael e a
anteceedeu a reaalização de consultas políticas que
Palestiina, nos dias 13 e 15 de
e outubro.
Líbia – O MAI, attravés da DGAI,
D
acom
mpanhou oss trabalhos desenvolviidos no âm
mbito da
Conferrência Ministerial Inte
ernacional de Paris, subordinad
da ao tem
ma “Planos para a
reform
ma do Setorr de Segurança, Justiçaa e Desenvo
olvimento do
d Estado dde Direito da
d Líbia”
de apo
oio à Líbia, organizada
o
pela Françaa a pedido das
d autoridades líbias, com o obje
etivo de
permittir ao Goveerno líbio apresentar
a
os progresssos já alca
ançados facce ao proce
esso de
transiçção em currso e identiificar prioriidades na consolidaçã
c
o e capacittação instittucional
visando a reformaa do setor de
d Segurançça, Justiça e Desenvolvimento do EEstado de Direito.
D
Marro
ocos – Tendo em vista a preparaçãão da próxima Cimeira
a luso‐marrroquina é de referir
que a DGAI tem acompanha
a
ado o desennvolvimento
o dos comp
promissos bbilaterais assumidos
na área do MAI naa XI Cimeiraa luso‐marrooquina, efe
etuando uma atualizaçãão dos mesmos.
México
o ‐ A DGA
AI participo
ou na reunnião interm
ministerial do dia 17 de setem
mbro, de
preparração para a visita oficial de S..Exa. o Primeiro‐Ministro ao Mééxico (15 a 17 de
outubrro) e ao Pan
namá (17 a 19 de outu bro), com o objetivo de ser feito o ponto da situação
sobre o relacionamento bilateral existeente entre Portugal
P
e este
e dois paaíses da Am
mérica do
ovos projettos a subm
meter, pela parte porttuguesa, ao
os mesmoss, no conte
exto das
Sul, no
referid
das visitas, os instrum
mentos bila terais existtentes e em
m negociaçção, tendo a DGAI
elaborrado um con
njunto de contributos sobre o asssunto em ep
pígrafe quee foram rem
metidos à
DGPE//MNE.
Namíb
bia ‐ Com o objetivo
o de capaccitar a políícia namibiana com uuma formaação em
portugguês enquaanto língua estrangeirra, considerrando, entrre outros ffatores, o contacto
c
estreitto que desenvolve co
om a políciaa angolanaa, existe um
ma parceriaa com a Esscola de
Formação da Polícia de Wind
dhoek. Nestte contexto
o, foi assinad
do, em seteembro de 2013, um
Protoccolo de Coo
operação, te
endo já tidoo lugar o primeiro currso de portuuguês ministrado a
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29 políícias namibianos, que durante cinnco meses aprenderam
a
m portuguêss níveis A1, A2 e B1,
e foi attribuída um
ma bolsa ao melhor alunno (para curso em Porttugal).
Nigériaa ‐ Decorrreu, no diaa 21 de juunho de 2013,
2
nas instalações
i
do Ministtério da
Admin
nistração In
nterna, uma sessão dde apresen
ntação do Ministério da Admin
nistração
Internaa a uma Delegação
D
Nigeriana
N
doo 35º Cursso para Exe
ecutivos Se niores do National
Institute for Policcy and Strattegic Studiees. A referid
da Delegaçã
ão foi com posta pelo Diretor‐
do referido Instituto, pelo
p respeti vo Diretor de
d Recurso Humanos, por um pro
ofessor e
Geral d
por deez elemento
os do grupo de estuddos do mesmo Institutto. O pediddo para orgganizar a
sessão
o de apressentação do MAI ressultou do interesse manifestaddo pela De
elegação
Nigeriaana em co
onhecer po
ormenores da orgânicca do MAI e das resspetivas Fo
orças de
Seguraança, nomeeadamente as suas com
mpetências, estrutura, formação, divisão de tarefas,
planeaamento, loggística, equ
uipamento, treino e desafios de
d segurançça interna que se
colocam no plano nacionaal quanto a aspetoss relacionados com o terrorism
mo e a
criminalidade. A reunião contou,
c
ainnda, com a presençça de várioos elemen
ntos das
Forçass/Serviços de
d Segurança e dos ddemais orgaanismos do Ministérioo da Admin
nistração
Internaa, que efeetuaram breves
b
apreesentações acerca das
d
compettências, esstrutura,
formaçção, gestão de tarefas,, logística e equipamen
ntos das resspetivas enttidades.
Repúb
blica Democcrática do Congo
C
– Im
mporta reco
ordar que a segurançaa da Repressentação
Diplom
mática Naciional na Re
epública D emocrática do Congo
o foi garanntida em 2013 por
elementos dos GO
OE.
Repúb
blica Popular da Chin
na – No ddia 11 de março de 2013, S.EExa. o Ministro da
Admin
nistração Intterna receb
beu em aud iência, o Em
mbaixador da
d Repúblicca Popular da
d China
em Po
ortugal, ten
ndo o enco
ontro sido aproveitado
o para passsar em revvista a coo
operação
mantid
da, ao nível bilateral e no contextto multilate
eral, entre os
o dois Estaados. O Emb
baixador
da Reepública daa China em
m Portuga l e S.Exa. o Ministrro da Adm
ministração Interna
proced
deram a um
ma análise das
d relaçõees de coope
eração que vêm sendoo mantidas entre o
Ministério da Segurança Pú
ública da CChina e o Ministério da Adminisstração Intterna de
Portuggal, com paarticular en
nfoque nos contatos mantidos
m
entre
e
as Foorças e Servviços de
Seguraança e de Proteção
P
Civvil de amboos os Estado
os. Do referido enconttro resultou
u, ainda,
uma avaliação po
ositiva da in
ntegração dda comunid
dade chinesa em territtório nacion
nal, bem
dade portugguesa residdente em te
erritório chinês ‐ com pparticular destaque
d
como da comunid
para a Região Esp
pecial Administrativa dde Macau ‐ tendo sido reiterado o ensejo daas partes
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em serem reforçados os me
ecanismos de cooperaação, de tro
oca de infoormação e de boas
práticaas entre os Organismoss responsávveis pela prevenção e combate
c
aoo crime, pela gestão
e conttrolo dos fluxos
f
migratórios e, bem assim
m, pela prevvenção e rresposta a grandes
catástrrofes naturaais e/ou de intervençã o humana.
Importta, ainda, reelatar a visita de uma Delegação da Universidade de Seegurança Pú
ública da
China (USPC) ao Instituto Su
uperior de CCiências Po
oliciais e Seg
gurança Intterna, no dia 17 de
junho de 2013, que conto
ou com a presença do
d Presidente da Unniversidade, com o
Consellheiro Políttico do Em
mbaixador CChinês em Portugal e o Oficiall de Segurança da
Embaixxada da China.
C
No seguimentto desta visita,
v
foi celebrado um Protocolo de
Cooperação entree a USPC e o ISCPSI, nna área doss projetos de
d investigaação científfica e do
desenvvolvimento de ações de
d formaçãoo, tendo ain
nda a PSP participado, a convite da
d USPC,
no 5.ºº Fórum Intternacional sobre a foormação de elemento
os policiais responsávveis pelo
cumprrimento da Lei e sobrre o interccâmbio e co
ooperação internacionnal de Políícia, que
decorrreu entre oss dias 15 e 18
1 de outubbro de 2013
3, em Pequim.
Rússiaa‐ Nos diass 2 a 4 de
d julho ddecorreu em Vladivosstok, Rússiia, o 4º Encontro
E
Internaacional de Altos
A
Repre
esentantes Responsáve
eis pelas Qu
uestões de Segurança, no qual
estevee presente, em represe
entação de S.Exa. o Ministro da Administraçãão Interna, o Exmo.
Senhor Secretário
o‐Geral do Sistema
S
de SSegurança Interna.
I
Tunísiaa – Em 201
13 começou
u a ser prepparada a visita de uma Delegaçã o Tunisina ao MAI,
envolvvendo as váárias entidades deste Ministério, e que veio
o a concretiizar‐se no início do
ano seeguinte.
Paragu
uai – Decorrreu uma visita da Dir eção‐Geral das Migraçções do Mi nistério do Interior
do Parraguai a Po
ortugal, no âmbito daa qual foi efetuada um
u encontrro com o SEF
S para
demon
nstração do
o sistema PASSE e RAPPID, anteve
endo‐se a possível expportação/ad
daptação
dos meesmos paraa aquele paíís.

COO
OPERAÇÃO TÉC
CNICO‐POLICIA
AL COM OS PAÍ
AÍSES AFRICANO
OS DE LÍNGUA PORTUGUESA
A (PALOP)

COOPERAÇÃO BILATERAL

 Projetos dee Cooperação Técnico‐Poolicial do MA
AI
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Ao lon
ngo das últtimas décad
das, a políttica externa portugue
esa tem asssumido como eixo
fundam
mental de intervenção
o estratégicaa o espaço da lusofonia e o estreeitamento dos
d laços
de coo
operação e de amizade com a Co
omunidade de Países de Língua PPortuguesa
a (CPLP).
Este p
princípio oriientador te
em mereciddo amplo consenso
c
po
olítico entrre os partid
dos com
acento
o na Assem
mbleia da República
R
– resultand
do, em grande medidda, da proxximidade
histórica, cultural, social e, não raras vvezes, familiar aos pa
aíses de línggua portugguesa de
L
e Paccífico – senndo, aliás, este,
e
um do
os princípioos de ação externa,
África, América Latina
eleitoss como prioritários pelo
o Programaa do XIX Govverno Consttitucional.
No qu
uadro dos montantes
m
disponibilizzados pelo Camões, Instituto daa Cooperação e da
e Cooperaçã
ão Técnico‐ Policial (PC
CTP) com
Línguaa, ICL, para o ano de 2013, os Proogramas de
Angolaa, Cabo Verrde e São Tomé
T
e Prín
ncipe, foram
m dotados, cada um, ccom o monttante de
50.0000,00€, totaliizando 150..000,00€ em
m ajuda púb
blica ao dessenvolvimennto. A Guiné‐Bissau
foi exccluída destee programa, em virtudee do boicote
e internacio
onal que se seguiu ao golpe
g
de
estado
o militar de 12 de abriil de 2012. Este valor representa um decrésscimo de 51
1,88€ na
contrib
buição do Camões,
C
IC
CL, comparaativamente com os va
alores de 22012 que to
otalizara
311.6779,00€, e dee menos 87,89% comp arativamen
nte a 2007, em
e que os m
mesmos trê
ês países
recebeeram um to
otal de 1.237.911,00€€, num totaal geral de 2.081.346€€, se incluirmos as
dotaçõ
ões da Guiné‐Bissau e de
d Moçambbique. Este enorme deccréscimo daas dotaçõess para os
prograamas de co
ooperação bilateral
b
téccnico‐policiais com oss PALOP refflete o imp
pacto na
cooperração portu
uguesa da siituação ecoonómica e fiinanceira do
o país.
No quee respeita aos
a PCTPs 2013
2
com Caabo Verde e São Tomé e Príncipee, sob coordenação
da DGA
AI, realizaraam‐se 6 açõ
ões, com a pparticipação
o de 12 form
madores e 1117 formandos, dos
quais 882 foram ap
provados, o que tradu z o grau de
e exigência dos
d formaddores e a exxcelência
da formação. Destas 6 açõe
es, a PSP reealizou 4 ações,
a
sendo duas form
mativas em
m ordem
urança pesssoal de altass individualidades, um estágio parra oficiais da CPLP e
públicaa e em segu
uma vaaga para o curso de officiais para integrar o mestrado
m
in
ntegrado em
m ciências policiais,
p
amboss da respon
nsabilidade do ISCPSI‐‐PSP. A estaas quatro ações
a
juntaam‐se o esttágio do
Exmo. Inspetor‐Geral da Seggurança Inteerna. A sextta ação foi a assessoriaa prestada pelo SEF
para aatualizar o software do sistem
ma PASSE. Neste contexto, impportará reccordar a
deslocação do Ministro
M
da Administraação Interna, efetuada
a a cabo‐V
Verde, em maio
m
de
2013.
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No PC
CTP com Sãão Tomé e Príncipe realizaram‐‐se 10 açõe
es com a pparticipação
o de 10
formad
dores e 139
9 formando
os, dos quaiis foram ap
provados 13
38. Das dez acções, seis foram
formattivas ‐ Técn
nicas de Inttervenção PPolicial, Téccnicas de Se
egurança P essoal, Fisccalização
Rodoviária, um esstágio para oficiais da CCPLP, uma vaga
v
para o curso de ooficiais para integrar
o mestrado integgrado em ciências
c
pol iciais e, po
or último, uma assessooria técnicaa do SEF
para aatualização do prograama de em
missão de passaportes
p
s biométriccos. A estaas ações
juntam
m‐se três ações de do
oação de ffardamento
o e de matterial de a poio à fisccalização
rodoviária e aquissição de sofftware para a leitura de
e passaporttes biométrricos.
ue concernee o Projeto
o da UE dee Apoio Institucional ao Ministéério do Interior de
No qu
Moçam
mbique, importa referir que se reealizaram, no
n ano de 20
013, 79 açõões envolvendo 106
formad
dores e asssessores po
ortugueses,, e 508 forrmandos moçambican
m
nos. Em terrmos de
execuçção física do
d Projeto, em junhoo de 2013, o projeto apresentouu, no que ao MAI
concerrne, uma exxecução na ordem dos 100%.
O perío
odo de imp
plementação
o do projetoo em apreço decorre entre
e
2010‐ 2013, e visaa apoiar,
de forrma transvversal, todaas as instittuições tutteladas pelo Ministérrio do Inte
erior de
Moçam
mbique (Pollícia da República de M
Moçambique
e, Direcção Nacional dee Migração, Serviço
Nacion
nal de Salvaação Públicca e Direcçãão de Identtificação Civil). Entretaanto, a me
eados de
2013, foi solicitad
da à UE um
ma prorroggação do Prrojeto, para
a que fossee possível executar
e
todas as ações inscritas nos dois Plaanos de Atividades.
A
O projeto teve, assim, uma
ogação até junho de 20
014.
prorro

ue concern
ne à coope
eração com
m Angola, importa recordar
r
q ue o Ministro da
No qu
Admin
nistração Intterna manteve enconttros com o Ministro do
o Interior dee Angola, no
n dia 12
de abrril de 2013, em Maputo
o, e no dia 12 de agostto de 2013, em Lisboa,, tendo, nessta data,
amboss patrocinado, com a sua preseença, o ato
o de assinatura de uum mecaniismo de
facilitaação de pro
ocedimentos de controolo fronteiriiço assinado
o pelo Servviço de Estraangeiros
e Fron
nteiras e o Serviço
S
de Migração e Estrangeiros para os cidadãos d e ambos oss países.
Em feevereiro dee 2013, o Secretário de Estado
o da Administração IInterna reccebeu o
Secretário de Esstado dos Assuntos IInstitucionaais do Min
nistério da Administraação do
Territó
ório. Nos encontros debateu‐se
d
a cooperação na áre
ea da segurrança interrna e as
perspeetivas das relações bilaterais enntre os dois ministérios, sendo vontade expressa
e
ampliaar e aprofun
ndar essas relações.
r
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A Inspeção‐Geral da Administração Inteerna do MA
AI deu conttinuidade à cooperação com a
sua co
ongénere an
ngolana, daa qual resu ltou a deslocação a Angola
A
de dduas delegaações de
assesso
oria técnicaa.
No co
ontexto da cooperação bilateral técnico‐po
olicial e em
m matéria de proteçção civil,
sublinh
ha‐se, tamb
bém, que visitaram Poortugal oito delegações de Angolaa, do Minisstério do
Interio
or e uma do
o Ministério
o da Adminnistração do
o Território – administtração eleittoral. De
entre as delegaçções do MININT, há qque destaccar uma de
elegação inttegrada po
or vários
organismos tutelaados pelo re
eferido Minnistério, porr representa
antes do M
Ministério daa Justiça,
da Preesidência do
o Conselho de Ministrros e da Im
mprensa Nacional. O oobjetivo da referida
delegaação foi to
omar conhe
ecimento ddo Cartão do Cidadã
ão e da Caarta de Co
ondução
eletrón
nicos, passsaporte biiométrico, documentto único de registoo de prop
priedade
autom
móvel, com vista a intrroduzir estees documen
ntos em An
ngola, bem como passsar a ter
autono
omia na em
missão de mo
oeda nacionnal.

No con
ntexto do MJ,
M e no âm
mbito da foormação, realizaram‐sse ações naas áreas do
o Registo
Civil, P
Predial, Co
omercial e Automóve l, tendo co
omo objetivo aumenntar a quallidade e
fiabilid
dade dessess registos.
Portuggal está a co
olaborar, através da Diireção‐Geraal da Reinse
erção e Servviços Prision
nais e da
Procurradoria‐Geral da República, para avaliar da possibilidad
de, no quaddro de Con
nvenções
de Traansferência de Pessoass Condenaddas existenttes, que o cumprimennto de penaa de um
angolaano condenado a prisão
o em Portuggal possa ocorrer em Angola.
A
O MJ d
deu continu
uidade à deslocação, a Angola, de
e missões de apoio à D
Direção Naccional de
Investiigação Crim
minal (DNIC)), incidindo nas áreas da
d investiga
ação de crim
mes de hom
micídio e
do tráfico de dro
oga. Na áre
ea das ciênncias forenses, deslocaram‐se a Angola, du
urante o
segund
do semestrre de 2013, 4 peritos da Polícia Judiciária
J
(P
PJ) portuguuesa, bem como
c
se
deslocaram, a Portugal, de 15
1 de abril a 15 de maiio, 6 elementos da DN IC, para recceberem
formaçção na Polícia Judiciárria em matééria de crim
minalidade informática
i
a. Posteriormente a
esta fformação deslocaram
d
m‐se a Anggola 2 ele
ementos da
a PJ para identificaçção das
necesssidades, com
m vista a plaanear o futuuro sistemaa de informa
ação criminnal.
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Em no
ovembro deslocou‐se a Angola a Diretora da Unidad
de de Infoormação Fin
nanceira
(UIF/PJJ), a fim de avaliar a possibilidade
p
e de Angolaa vir a ser admitida
a
noo Grupo Egm
mont, de
que Po
ortugal é um
m dos patrocinadores.

Quanto
o ao Brasil,, Uma deleggação de 355 oficiais su
uperiores da
a Polícia Miilitar e do Corpo
C
de
Bombeeiros Militar do estado
o de Minass Gerais visitou o MAI, em Setem
mbro de 2013, para
conheccer o dispositivo humaano e mateerial nas áre
eas da segurança interrna e proteçção civil.
O proggrama contemplou visitas à sede nacional daa ANPC, esttruturas disstritais de comando
operaccional, ENB,, LPB, GNR‐‐GIPS, DGAI , Direção Municipal
M
de
e Proteção CCivil e Soco
orro‐CML
e o RSB
B‐CML.
A parttir do segun
ndo semesttre iniciaram
m‐se as diligências dass autoridaddes brasileirras, com
vista aao estabelecimento daas redes dee contato para a segurrança inter na e o controlo de
fronteiras, a serem implem
mentadas ddurante a realização do Campeeonato Mun
ndial de
Futebo
ol, a fim accompanhare
em os espeectadores portugueses
p
s nas cidaddes onde a seleção
nacion
nal jogar.
Foi inaaugurado, no Aeroporto Internaacional de Brasília, o Sistema d e Reconhe
ecimento
Autom
mático de Passageiros Identificaados Docu
umentalmen
nte (RAPID
D), um disspositivo
pioneiro de contrrolo documental aeropportuário, que
q permite
e a fiscalizaçção automáática dos
passaggeiros com passaportte eletróni co, desenvvolvido com
m tecnologgia exclusivvamente
portugguesa. Todo
os os aero
oportos inteernacionais brasileiross deverão vir a dispo
or desta
tecnolo
ogia a brevee trecho.

V
oM
Ministro da Administraç
A
ção Interna visitou, em
m maio, a
No quee diz respeito a Cabo Verde,
Ministra homólo
oga de Caabo Verdee, tendo ambos asssinado um
m memorando de
entend
dimento exxpressando a determinnação de am
mbos os Pa
aíses manteerem o estaatuto de
relação
o privilegiada na coop
peração téccnico‐policiaal, bem com
mo reforçarr a cooperaação em
áreas aainda não abrangidas.
Em rettribuição peela visita em
m apreço, a Ministra da
d Administração Inteerna de Cab
bo Verde
visitou
u o seu hom
mólogo portu
uguês, em nnovembro de
d 2013.
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Ainda no contextto das relaações privil egiadas de cooperaçã
ão com Cabbo Verde, importa
record
dar que a Paarceria da UE para a m
mobilidade com o refe
erido Estad o da CPLP, iniciada
em 2010, foi prorrrogada até final de 20 14. Este pro
ojecto, liderrado pelo SEEF, em colaaboração
olanda e Luxemburgo, já se tradu
uziu no refo
orço das caapacidades de Cabo
com a França, Ho
Verde na “gestão das migraçções” ‐ abraangendo as áreas de re
etorno e rei ntegração de
d cabo‐
verdianos, combaate à imigração ilegal e recolha de
e dados esta
atísticos.
Como sequência da parceriaa para a moobilidade, Portugal e Cabo Verde assinaram, a 18 de
dezem
mbro, em Caabo Verde, um
u acordo ccooperação
o em matériia de Migra ção Laboral.
O MA
AI participou em váriaas reuniõess do grupo
o de trabalho da subbcomissão para as
migraçções Portuggal‐Cabo Verde, com coompetênciaas nas matérias de miggrações e se
egurança
internaa, justiça, in
ntegração, saúde, empprego e seggurança soccial, com vissta a prepaarar a 3ª
reunião da Subco
omissão missta para as Migraçõess Portugal‐C
Cabo Verde , que terá lugar na
Praia eem 2014.
No âm
mbito do MJ, destacam
m‐se as açõões de form
mação ministradas ao Grupo Esp
pecial de
Seguraança Prisio
onal (GESP
P), nos doomínios daa manuten
nção da oordem prissional e
organização/segu
urança prisio
onal, do traatamento de
e dependên
ncia de subsstâncias psiicoativas
em meeio prisionaal e reinserção social de recluso
os, em inve
estigação foorense (mó
ódulo de
fotograafia), em “A
Analyst Note
ebook” e offerta de lice
ença deste “software.”
“
”
Deu‐see igualmen
nte continuidade à asssessoria prestada
p
du
urante todoo o ano à Polícia
Judiciáária de Cab
bo Verde, com a preseença de um
m inspetor da PJ. Reallizaram‐se também
vários estágios profissionai
p
s nas espeecialidades de biolog
gia e testees de paternidade.
Tambéém teve continuidade o apoio doos Serviços Prisionais na criação de um sisttema de
inform
mação prisio
onal. Vário
os element os da Políícia Judiciária cabo‐veerdiana realizaram
estágio
os on job no
n Gabinete Nacional da Interpo
ol. Finalmente, foi dooado à Unid
dade de
Inform
mação Financeira da Polícia Judiciáária de Cabo
o Verde equ
uipamento iinformático
o.

No que se referee à Guiné‐B
Bissau, em 2013, há a referir que o prograama de coo
operação
a atividade
es no mesm
mo compree
endido foram suspensoos, na sequê
ência do
bilaterral e todas as
golpe de Estado de
d 12 de ab
bril de 20122, que trouxxe consequ
uências ao nnível diplom
mático e,
bem aassim, paraa a estabilidade demoocrática e para a seg
gurança intterna daqu
uele país
african
no de expressão portugguesa.
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Foi elaaborado o Programa
P
In
ndicativo dee Cooperaçãão Portugal ‐ Guiné‐Bisssau para o período
2011‐22013, que não
n chegou
u a ser assi nado devid
do ao golpe
e de estadoo de 12 de abril de
2012. A partir daaquela dataa, a coope ração portu
uguesa reduziu signifiicativamentte a sua
u, circunscreevendo‐a a uma ajuda direta às ppopulações, até que
interveenção na Guiné‐Bissau
a ordeem democcrática sejaa restabeleecida e se volte a dialogar
d
coom as auto
oridades
guineeenses.
No finaal do ano de 2013, de acordo com
m pedido daas autoridades guinee nses para prestar
p
o
regular apoio eleeitoral, paraa as legislattivas e pressidenciais naquele
n
paíís, cuja última data
previstta seria novvembro de 2013, as aautoridadess portuguesas decidiraam ser de interesse
político
o abrir umaa exceção a ações de ccooperação
o com aquele país, quee possam faacilitar o
ato eleeitoral. Nesste sentido, as autorid ades portuguesas con
ncordaram eem prestar o apoio
solicitaado pelas autoridades
a
s guineensees ao proce
esso eleitorral na Guinné‐Bissau. As
A datas
inicialm
mente prop
postas foram
m ultrapasssadas estando prevista
a que as meesmas deco
orram no
primeiro trimestre de 2014.
Não o
obstante a atual situ
uação políttica, constata‐se uma
a continuiddade da presença
p
portugguesa no terreno, entre outras, poor via do MAI,
M atravéss da presençça de um Oficial
O
de
Ligação
o junto da Embaixada
E
de Portuga l em Bissau, um Coronel da GNR.

operação entre
e
Portugal e M
Moçambique
e foi marrcada, em 2009, de
e forma
A coo
incontornável, co
om a aprrovação, peela Comisssão Europe
eia (CE), dde uma liinha de
financiiamento paara um Prrojeto de Apoio Institucional ao
a Ministérrio do Inte
erior de
Moçam
mbique (MINT), com um monttante globaal que ronda os 9M € ‐ financiamento
maioritário pela União
U
Europ
peia (7M€) e por Portugal (1,8M€)).
O passsado e o successo da cooperação pportuguesa neste país foram
f
deterrminantes para
p
que
a Uniãão Europeia delegasse a execuçãoo de um projeto com esta dimennsão no ex‐Instituto
Portugguês de Apoio ao Dessenvolvimennto (IPAD), atual CICL, em termoos de coordenação
geral, e no Minisstério da Administraçã
A
ão Interna, em termo
os de execuução das principais
ações inscritas no
o Projeto, re
ecorrendo, portanto, ao
a mecanismo de com
mpetência delegada,
tendo o referido CICL
C passad
do por uma aprovação a seis pilare
es.
O Projeto em aprreço surgiu na lógica d a reforma do
d sector da segurançaa em Moçambique,
tendo por base os Planos Esttratégicos ddo Ministérrio do Interior de Moçaambique (EDIMINT)
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e da Po
olícia da Reepública de Moçambiq ue (PEPRM), visando, igualmentee, a capacitaação dos
seus quadros e a obtenção dos
d 8 resulttados seguiintes: (1) re
eforçar a caapacidade do
d MINT,
uma prestaação de serrviços maiss eficaz; (2) reabilitar as infraesstruturas daa Escola
para u
Práticaa de Matalaane; (3) me
elhorar a ca pacidade de investigação da Políícia de Inve
estigação
Crimin
nal, para au
umentar o sucesso
s
no combate aos
a crimes; (4) reforçaar a capacidade do
MINT em questõ
ões de plan
nificação esstratégica e gestão financeira; ((5) estabele
ecer um
unicação
sistema nacional de informaação criminnal; (6) relações públiccas, marketting e comu
dos seerviços dessenvolvidoss pela políícia; (7) desenvolver capacidaddes para apoiar
a
o
estabeelecimento de uma estratégia
e
d prevenção criminaal; e (8) apoiar
a
o
nacional de
desenvvolvimento de uma cultura ética e de medidas de comb
bate à corruupção no MINT e na
PRM.
O perííodo de implementaçãão decorre entre 201
10‐2013, constituindo‐‐se como uma fase
determ
minante parra a concrettização dos objetivos ambiciosos
a
deste
d
projeeto, que visaa apoiar,
de forrma transvversal, todaas as instittuições tutteladas pelo Ministérrio do Inte
erior de
Moçam
mbique (Pollícia da República de M
Moçambique
e, Direcção Nacional dee Migração, Serviço
Nacion
nal de Salvaação Públicaa e Direcçãão de Identiificação Civil). Entretannto, foi soliicitado à
União Europeia (U
UE) uma prrorrogação do Projeto para que seja possíveel executar todas as
ações inscritas no
os dois Planos de Ati vidades (PA
A). A imple
ementação e execução
o destas
ações que, atualm
mente são as
a que decoorrem do 2ºº PA. O projeto teve um
ma prorrogaação até
junho de 2014.
O 1º P
Plano de Atividades (PA) tinha um
ma execução a 25% a 30 de abrill de 2012, devido
d
a
ações que foram retiradas e também à indisponib
bilidade por parte da GNR para executar
e
algumaas delas das quais era detentora do Know‐how. Quanto
o à execuçãão do 2º PA
A e atual,
a marçço de 2013 apresentavva‐se uma ttaxa de exe
ecução de 34%
3 tendo atingido em
m junho,
uma exxecução, no
o que ao MA
AI concernee, na ordem
m dos 100%.
Das 899 ações a exxecutar em sede do 2ºº PA do Pro
ojeto em ap
preço, execuutaram‐se 36
3 ações
em maaio; 21 em junho; 6 em
e julho; 2 em agosto
o; 8 em setembro; 4 em outubrro; 1 em
novem
mbro e 1 em
m dezembro, pelo que, até ao mês de dezemb
bro, de 20133 executaraam‐se 79
ações. Ficaram ap
penas a resttar 10 açõess do resultaado 3, referentes à Políícia de Inve
estigação
Crimin
nal – Melho
orar a capacidade da PPolícia de Investigação
o Criminal, para execu
ução em
2014.
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De salientar que, entre 22 e 25 de outtubro de 20
013, se desllocou a Lisbboa uma de
elegação
Técnica do Ministtério do Intterior da Reepública de
e Moçambiq
que, lideradda por um assessor
nistro do Interior da Re
epública dee Moçambiq
que, e cujo principal obbjetivo da presente
p
do Min
deslocação foi a preparação
o da deslocaação oficial do Ministrro do Interiior da Repú
ública de
Moçam
mbique a Po
ortugal, que
e deverá de correr em 2014.
2

o à cooperação com São Toméé e Príncip
pe, decorreram visitass dos Minisstros da
Quanto
Defesaa e Ordem
m Interna (em maio), da Ministtra da Justtiça, Adminnistração Pública e
Assunttos Parlamentares (em
m junho) e do Minisstro da Ob
bras Públicaas, Infraesttruturas,
Recurssos Naturaiis e Meio‐A
Ambiente ( em agosto) ao Ministtro da Adm
ministração Interna
portugguês. Nestas audiênciaas foram abbordadas qu
uestões liga
adas à coopperação porrtuguesa
na áreea da segurrança interna e proteeção civil, administraçã
a
ão eleitora l e ainda questões
q
ligadass à seguran
nça aeroporrtuária, nom
meadamentte combate
e a incêndioos e aciden
ntes com
aeronaaves e aindaa controlo documental
d
l nas fronteiras aeropo
ortuárias.
O Com
mandante do
o Serviço Nacional
N
de Proteção Civil
C e Bomb
beiros de Sãão Tomé e Príncipe
visitou
u, em maio, a sede naccional da A NPC, bem como
c
estruturas operaacionais distritais, a
ENB, a LBP, o INEEM, a GNR‐GIPS, a Direeção Municcipal de Pro
oteção Civil e Socorro e o RSB,
amboss da CML. O programa incluiu aindda uma desslocação a Fátima,
F
a fim
m de acomp
panhar a
operaçção da ANP
PC e da GN
NR no quaddro das com
memoraçõe
es das aparrições de maio,
m
no
Santuáário de Fátim
ma.
No âm
mbito do MJ são de reaalçar a assesssoria técniica ao proje
eto de consstrução de um
u novo
estabeelecimento prisional (avaliação técnica e adequaçã
ão do projjeto ao ambiente
penitenciário de S.
S Tomé e Príncipe); a m
missão de diagnóstico
d
efetuado nna área dos Registos
e do N
Notariado, com o objetivo de aferiir a seguran
nça jurídica dos proceddimentos insstituídos
e a qualidade global do trab
balho efetuaado; a missão de apoio
o à revisão da Lei Orgânica de
Investiigação Crim
minal; a oferta de matterial especcífico de invvestigação criminal; o SEF em
parcerria com a IN
NCM, presttou assessooria técnicaa na elaboração de um
m novo mo
odelo de
vinheta para con
ncessão de visto na frronteira a ser
s utilizada
a pelo Servviço de Miggração e
Fronteeiras de São Tomé e Prííncipe (SMFF).
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Quanto
o a Timor‐Leste, os desafios
d
quee atualmen
nte se coloccam a Porttugal no âm
mbito da
cooperração bilateeral com esste País pre ndem‐se, sobretudo, com
c
a capaacidade de resposta
às solicitações naas áreas da Capacitaçãão e Formação da Po
olícia Nacio nal de Timor Leste
ue ao traba lho que já começou
c
a ser desenvvolvido no Plano
P
de
(PNTL)), com espeecial enfoqu
Seleção e Recrutaamento do 1º Curso dde Oficiais da
d PNTL e na
n respetivaa Estrutura e Plano
ular. Está ainda
a
previisto o futu ro empenh
hamento na
a revisão ddo Regulam
mento de
Curricu
Disciplina da PNTTL e nos traabalhos parra uma eve
entual alterração à Lei Orgânica da
d PNTL.
Atualm
mente, o MAI
M tem 6 elementoss colocadoss no terren
no das Forrças e Servviços de
Seguraança do Ministério da Administraação Intern
na. Para alé
ém dos trêss (3) eleme
entos da
GNR ccolocados no
n Centro de
d Formaçãão da PNTLL, Portugal conta, desdde outubro
o, com a
presen
nça de três Oficiais
O
(3 ‐ 2 GNR e 1 SEF) que de
esempenham funções de assessoria junto
do Gabinete de S.
S Exa. o Se
ecretário d e Estado da
d Segurançça e da PNTTL. A breve
e trecho
marcharão 11 oficiais da GNR
G
para o terreno completan
ndo assim os vários pedidos
2
pelass autoridades timoren
nses, ao abbrigo do Acordo de
efetuados no deccorrer de 2013,
Cooperação celeb
brado entre os dois EEstados em
m matéria de
d Segurannça Interna,, para o
reforço
o de elementos na component
c
te bilateral que presttarão auxíllio na form
mação e
assesso
orarias.
No con
ntexto do MJ
M é de referir o estáágio, em Po
ortugal, de 10 notárioos e conservvadores,
abranggendo as árreas de Reggisto Civil, Registo Pre
edial, Registo Comerciial, registo de bens
móveiss sujeitos a registo e os Serviçoos de Identtificação Civil e Crimiinal, bem como
c
os
serviço
os de Notarriado; a assiistência téccnica ao Min
nistério da Justiça
J
de TTimor‐Leste
e na área
da inveestigação criminal, asssegurada poor um Inspe
etor‐Chefe da Polícia JJudiciária, in
ncidindo
no pro
ocesso de aprovação
a
da
d Lei Orgâânica da Po
olícia de Invvestigação Criminal, na Lei da
Organiização da Polícia de Investigaçãão Criminal e na Lei da Droga; as mentorias e o
acomp
panhamento
o técnico, na fase dee estágio profissional
p
em Timor‐‐Leste, aos futuros
investiigadores crriminais tim
morenses, aasseguradass por 2 insspetores daa Polícia Judiciária
portugguesa; e a aquisição de 2 viatuuras todo‐o‐terreno e respetivo equipamen
nto com
materiial especializado, parra funcionaamento como laboratório móveel de inve
estigação
criminal.
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COOPERAÇÃO MULTILATERAL – COMUNIDADEE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTU
UGUESA

No plaano multilatteral, no âm
mbito da CP LP realizaraam‐se, em Maputo,
M
Mooçambique,, no mês
de abrril, o III Fóru
um dos Min
nistros do IInterior e da
d Administtração Inte rna (no quaal o MAI
participou, tendo
o a delegaçãão sido che fiada pelo o Ministro da Adminisstração Inte
erna que
aproveeitou a ocassião para en
ncontros billaterais com
m os seus homólogos ddos vários países
p
da
CPLP). Este Fórum ficou marcado por um balanço
b
muito positiivo dos trrabalhos
os, neste domínio,
d
teendo os Ministros
M
desenvvolvidos, ao longo dos últimoss cinco ano
proced
dido à assin
natura de um
u conjuntto de documentos que se deverãão constitu
uir como
marcos no contín
nuo aprofun
ndamento ddos laços de
d cooperaçção que un em este Esstados, a
aíses de Línngua Portugguesa no
saber: i) Aditamento ao Prottocolo de CCooperação entre os Pa
Domín
nio da Segu
urança Pública / Segurrança Intern
na; ii) Regim
mento Inteerno da Reu
união de
Ministros da Adm
ministração Interna / ddo Interior da CPLP; e,
e iii) Declaaração Conjjunta de
Maputto.
Os Min
nistros da Administraç
A
ção Interna /do Interio
or da CPLP aproveitara
a
am, ainda, o ensejo
para see congratularem peloss passos quee têm sido dados
d
no se
entido do inncremento da troca
de info
ormações e de boas prráticas, e noo reforço da
d cooperaçção desenvoolvida em domínios
d
tão divversos com
mo sejam: o policiameento de pro
oximidade; a proteçãoo da nature
eza e do
ambiente; o controlo do comércio e circulação de armas e explosivvos; a inve
estigação
criminal; a preveenção e o combate
c
à imigração ilegal e ao tráfico de seres hum
manos; a
d
s de identifiicação e de viagem; a aplicação
a
dee novas tecnologias
securizzação dos documentos
à gestãão e ao controlo de fronteiras; a troca de experiência
as e a realizzação de exxercícios
conjun
ntos no domínio da proteção
p
ciivil e da prevenção de
d grandes catástrofe
es; entre
outross.
Os Min
nistros decidiram, aind
da, aprovar duas propo
ostas apresentadas poor Portugal, a saber,
a criaçção de uma Comissão de
d Gestão CCivil de Crisses, destinada a aprofuundar a coo
operação
em m
matéria de participaçãão em mis sões intern
nacionais, potencianddo a afirmaação da
Lusofo
onia na prom
moção da paz
p e da seggurança glo
obais; e, bem assim, a criação de um site
do Conselho de Chefes de Policia da Comunidad
de de Paíse
es de Línguua Portugue
esa, que
incluiráá uma redee de partilh
ha de conh ecimentos e de melho
ores práticaas, compossta pelas
Escolass de Polícia da CPLP.
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Ainda no âmbito do III Fóru
um dos Mi nistros da Administração Internaa / do Inte
erior dos
países da CPLP deestaca‐se o interesse eem torno daa dinamizaçção da Plataaforma de Redução
R
PLP, onde P ortugal assumiu o com
mpromisso dde criar uma página
de Risccos de Desaastres da CP
de inteernet PROCIV‐CPLP com
m vista à paartilha de in
nformação da
d área da pproteção civil entre
os paísses que inteegram a Plattaforma.
Em 20013 decorreeram duas reuniões ddo Concelh
ho de Chefe
es de Políccia da CPLP: a VIII
reunião realizadaa em abril, em Mapu to, paralelaamente aos trabalhoss do III Fórrum dos
Ministros da Adm
ministração Interna/do Interior, e a IX reuniã
ão realizadaa em setem
mbro, em
São To
omé e Prínccipe. Nestass duas reuniiões deram‐se passos importantees no que re
espeita a
proxim
midade e co
ontinuidade das relaçõões institucionais, nom
meadamentee com a decisão de
criar um site que permitirá trroca de infoormações policiais e um
ma rede e‐leearning que
e poderá
contrib
buir para uma
u
futura aproximaçção dos curriculos dissciplinares eentre os países da
CPLP.
Quanto
o à formaçãão, desde 1988
1
que o ISCPSI/PSP vem disponibilizando vagas de mestrado
m
integraado em ciên
ncias policiaais destinaddas a cadetes oriundoss dos PALOPP e de Timo
or‐Leste.
No final do ano letivo de 2012/2013
2
ttinham sido
o disponibilizadas 1855 vagas, ten
ndo 103
alunoss concluído a formação
o de oficial ccom êxito, estando atu
ualmente 334 alunos no
os vários
anos d
do mestrado
o, já incluíd
dos os que iiniciaram o ano letivo 2013/20144: Angola – 9, Cabo
Verde – 3, Guiné‐Bissau – 2, Moçambiquue – 13 e Sãão Tomé e Príncipe
P
– 77.
O MJ participou na Conferrência de M
Ministros da
d Justiça dos Paísess de Língua
a Oficial
Portugguesa. Portu
ugal assumiiu, em maioo de 2013, a Presidência da Confeerência de Ministros
M
da Justtiça dos Países de Línggua Oficial Portuguesaa (CMJPLOP
P). Na reuniião da Confferência,
realizaada em Porttugal (Lisboa), foram aaprovadas a Declaração
o de Lisboa sobre a Insstituição
de Meedidas Com
muns de Prrevenção e de Comb
bate ao Trá
áfico de Seeres Humanos e a
Declarração de Lisboa sobre a Instituiçãoo de Medidas Comuns de Prevençção e de Co
ombate à
Corrup
pção de Fun
ncionários Públicos
P
Esttrangeiros nas
n Transaçõ
ões Comercciais Internaacionais,
assim ccomo os resspetivos Plaanos de Açãão, a dois an
nos.

OFICIAIS DE LIG
GAÇÃO E DE IMIGRAÇÃO DO MA
AI E OFICIAIS DEE LIGAÇÃO DO MJ
M

Com o objetivo de
d melhoraar a eficiên cia e a eficcácia da inttervenção pportuguesa no que
concerrne à área da
d Boa Gove
ernação e à Segurança Interna, be
em como approfundar a relação
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de con
nfiança e o potencial de
d aproxim
mação institucional, o MAI
M proceddeu à coloccação de
Oficiais de Ligação
o e Oficiais de Ligação de Imigraçção junto da
as Embaixaddas de Portugal nos
os com os quais mantêm relações de cooperaação privileg
giadas.
Estado
O Oficcial de Ligaação tem como
c
princ ipais funçõ
ões, no plano da Coooperação Po
olicial, a
execuçção local do
os Programaas de Coopeeração Técn
nico‐Policial e a de elo de ligação entre as
Forçass e os Servviços de Se
egurança pportuguesess e os seuss serviços congéneress. Neste
sentido
o, pode iggualmente colaborar, caso seja solicitado, com os ddiversos gru
upos de
trabalh
ho governamentais, be
em como cooadjuvar naa elaboração de estudoos e parece
eres para
a implementação
o de reform
mas ou estraatégias de ação
a
das Fo
orças e Servviços de Se
egurança
s encontraam. Tem, aiinda, por fu
unção coadjjuvar o Embbaixador, em todos
dos paaíses onde se
os asp
petos relacionados co
om a segurrança, nom
meadamente
e através dde um sisttema de
recolha de inform
mações, relaativo à situaação de segurança, que
e permita acconselhar e alertar,
com op
portunidade, a Comun
nidade Portuuguesa no território.
t
O Oficial de Imigrração tem por
p objetivoo geral a an
nálise dos fluxos
f
migraatórios com
m origem
ou trân
nsito no país de colocaação e com
m destino à Europa, bem como a ccooperação
o com as
autorid
dades locais, para a prrevenção daa imigração
o ilegal. Com
mpete‐lhes,, assim, com
mbater e
preven
nir, a partir da origem, a imigraçãão ilegal, reggular os fluxxos migratóórios, prestaando, se
necesssário, apoio
o técnico em
e matériaa de vistoss, na prom
moção de aações tend
dentes a
preven
nir e a dettetar o uso
o de docum
mentos falsos, a dina
amizar o eestabelecimento de
contacctos ao níveel local e a troca de infoormações, bem
b
como, apoiar a exxecução de medidas
de regresso ao paaís de origem
m.
Com o intuito de garantir a orientaçãoo estratégicaa e concertada no trabbalho desenvolvido
pelos O
Oficiais de Ligação
L
e Oficiais
O
de Liigação de Im
migração do
o MAI, impoorta salientar que a
DGAI/M
MAI organizou, em 20
0 de dezem bro de 201
13, a quarta
a reunião a nual de Officiais de
Ligação do MAII. A referid
da reuniãoo, que con
ntou com a presençça do Ministro da
Admin
nistração Interna, teve
e como priincipal obje
etivo o aprrofundamennto da parrtilha de
inform
mação sobree as atividad
des desenvoolvidas pelo
os referidoss Oficiais dee Ligação, a partilha
de preeocupações e de desafios estratéégicos, bem
m como o esclarecimen
e
nto de dúvvidas e a
definiçção de estraatégias futuras para um
m maior incremento da
as suas ativiidades.
Neste contexto, no
n ano de 2013, o M AI contou com a colo
ocação de O
Oficiais de Ligação
junto das seguin
ntes Embaixxadas e Reepresentaçõ
ões Permanentes: Anngola, Cabo
o Verde,
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Espanh
ha e Andorrra, França, Guiné‐Bisssau, Marroccos, Moçam
mbique, Sãoo Tomé e Príncipe,
P
Timor‐‐Leste e na Representaação Permannente de Po
ortugal juntto da Uniãoo Europeia.
Em rellação aos Oficiais
O
de Ligação dee Imigração
o do MAI, em
e 2013, ddeu‐se início
o a uma
nova faase de desttacamento destes
d
elem
mentos, em particular em
e Angola, Brasil, Cabo Verde,
Senegaal, Guiné‐Biissau e Rússia. As coloocações doss Oficiais de
e Ligação dde Cabo Verrde e da
Guiné Bissau deseenvolvem‐se no âmbitoo do financiamento do
o Fundo de Fronteiras Externas
olaboração com os pro
ojetos de parceria com
m os Ministérios do
(açõess comunitárrias), em co
Interio
or de Espanh
ha e de Fran
nça.
Quanto
o ao númerro de Oficiaais de Ligaçãão do MJ, a Polícia Jud
diciária mannteve duran
nte 2013
nessa ffunção, dois elementos:


Um Inspettor junto da Europol, em Haia ‐ Holanda, em
e cumprim
mento da respetiva
Decisão do
o Conselho;;



Um Inspetor na Embaixada dee Portugal na Republica Bolivari ana da Venezuela,
nomeado pela Portaria nº 844//2007 de 18 de setem
mbro; prorroogada comissão de
serviço atté Setembrro de 20166, de acord
do com Porrtaria nº 9 25/2013 de
e 23 de
dezembro
o;



Junto do MAOC‐N
M
[M
Maritime Anaalysis and Operation
O
Center – Narrcotic] continua
colocada em
e permanência uma ffuncionária (Inspetora) desta Políc
ícia como po
onto de
contacto.
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Cidad
dãos Naciionais dettidos no estrangeiro
o, expulso
os/deporttados e accordos
dee extradiçção
A fontee dos dadoss apresentaados neste ccapítulo é a Direção‐Ge
eral dos Asssuntos Conssulares e
Comun
nidades Porrtuguesas do Ministérioo dos Negócios Estrang
geiros (DGA
ACCP).

LISTTA DE CIDADÃO
OS PORTUGUESSES DETIDOS FO
ORA DE PORTU
UGAL

A lista apresentad
da não é exaustiva, já qque a informação disponível diz rrespeito ape
enas aos
detido
os que se qu
uiseram darr a conheceer aos serviçços Consula
ares. Na maaioria dos países, as
regras de confideencialidade permitem que os dettidos que assim
a
o dessejem perm
maneçam
incógn
nitos perantte as suas au
utoridades.
Em 20013, foram registados 1.521 detiidos nos Po
ostos consu
ulares, o quue correspo
ondeu a
menoss 973 casos que em 2012 (2.494 c asos registaados).

PA
AÍS

Nº DETTIDOS EM 2013

Nº
N TOTAL DETTIDOS

Áfricaa do Sul
Alem
manha
And
dorra
Angola
Arábia Saudita
Arggélia
Argeentina
Ausstrália
Áustria
Azerbeijão
Bélgica
Beenin
Bo
olívia
Bósnia e Herzegovina
H
Brrasil
Bulgária
Cabo
o Verde
Can
nadá
Ch
hile
Ch
hina
Chipre
Colô
ômbia
Costa do Marfim
Costta Rica

0
4
0
3
0
0
6
0
3
0
0
0
1
1
21
0
2
2
0
0
0
0
1
0

6
63
11
6
1
1
12
1
10
0
4
1
10
0
106
1
3
2
3
4
2
4
0
1
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Cro
oácia
Dinamarca
Du
ubai
E.A
A.U.
E.U
U.A.
Equ
uador
Espanha
Esttónia
Finlâândia
Fraança
Gâm
mbia
Gaana
Grécia
Gu
uiné
Holanda
Honduras
Hun
ngria
Iém
men
Ín
ndia
Indo
onésia
Irlaanda
Isrrael
Itáália
Jam
maica
Japão
Kuwait
Litu
uânia
Luxem
mburgo
Malta
Marrrocos
Mau
urícias
Mééxico
Moçambique
Monttenegro
Nam
míbia
Neepal
Norruega
Nova Zelândia
Z
Omã
Pan
namá
Paraaguai
Peeru
Pollónia
Qaatar
R. D. Congo
Reino
o Unido
Rú
ússia
Santaa Lúcia
Sen
negal

1
0
2
1
7
4
16
1
0
6
1
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
0
2
0
3
0
0
0
2
10
0
0
4
0
0
0
0
0
1
3
1
8
1
0
0
7
3
0
0

1
7
2
1
22
16
550
1
2
215
0
1
4
0
6
1
0
1
0
1
7
1
20
0
10
1
1
49
10
10
1
2
6
0
0
0
13
0
0
4
4
50
0
0
1
190
3
0
1
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Séérvia
Singapura
Suécia
Su
uíça
Suriname
Tailâândia
Taiiwan
Turrquia
Uru
uguai
Uzbeq
quistão
Veneezuela
Zimb
babwe

0
0
3
2
0
0
0
3
0
0
3
0
145

TOTA
AL

0
0
3
26
1
1
1
6
1
0
14
1
1.521

Nº detidos por país
p

LISTTA DE CIDADÃO
OS PORTUGUESSES EXPULSOS/ DEPORTADOSS PARA PORTUGAL

Em 20013, foram deportadoss/expulsos uum total de
e 280 cidad
dãos portuggueses oriundos de
diverso
os países.

EUA
ANOS

Nº DE DEPORTADOS
D

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

47
76
119
75
100
93
62
87
66
63
77
81
92
81
126
109
67
6 153

TOTA
AL
1.421
1
Nº de deeportados entre 1997
1
e 2013

153

Dados remetidos à DGA
ACCP pelos várioss Postos Consularres de Portugal nos EUA e pela Em
mbaixada dos EUAA em Portugal, du
urante o ano
de 2013.
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Dos 677 cidadãos portuguesess deportadoos dos EUA
A em 2013, 8 solicitara m à DGACC
CP apoio
social à chegada: 7 foram apo
oiados finan ceiramente e 1 foi enca
aminhado ppara os competentes
Serviço
os de Seguraança Social – UDS.
o de cidadãos portuugueses de
eportados provem dee New Bedford e
O maior número
es e de Porttugal contin
nental. A
maiorittariamente são naturaiis da Regiãoo Autónomaa dos Açore
princip
pal razão de deportação
o prende‐se com a existtência de an
ntecedentess criminais (assaltos,
(
rouboss, violência doméstica e sexual, enntre outros)), seguida da prática dee crimes re
elativos a
permanência ilegaal.

Com anteccedentes
crimin
nais

PPor permanênccia
ilegal

Total
T

46
6

21

67

Porrtugueses deporttados por condennação criminal an
nterior/por violação da Lei de Imiggração

Área
Á
Consular
Newark
São Francisco
New Bedford
Washington
Nova Iorque
TOTAL

Número de De
eportados
19
1
34
10
3
67

Portuguesess deportados porr área consular

Loca
al de nascimentoo
R A Açores
R A Madeira
Portugal Conttinental
Outros Locais
Não referido
TOTAL

Número de De
eportados
20
1
20
10
16
67

Portugueses deeportados por loccal de nascimento
o

Tipo
T
de crime
Posse, trafico e/ou consumo dde
estupefacienttes
Outros crimess (assalto, roubo,, violência
doméstica e sexual,
s
etc.)
Permanência ilegal
TOTAL

Número de de
eportados
10
36
21
67

Portugueeses deportados por tipo de crime
e
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CANADÁ

ANOS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Nº DE
D EXPULSOS
8
21
14
10
14
16
14
5
11
9
46
13
22
21
29
25154
126155
TO
OTAL

404

Nº de eexpulsos entre 19
997 e 2013

Dos 1226 cidadãoss expulsos do
d Canadá eem 2013, ap
penas pode efetuar‐se a tipificaçãão de 17,
cujos d
dados foram
m transmitidos pelos vários Posttos Consula
ares de Porrtugal no Canadá
C
e
ainda p
pela Embaixxada do Can
nadá em Paaris, de acorrdo com os seguintes qquadros:

Com anttecedentes
crim
minais

Por permanênncia
ilegal

Nãão referido

Tootal

7

4

6

117

Po
ortugueses expullsos por condenaação criminal ante
erior/por violação
o da Lei de Imigraação

Área
Á
Consular
Vancouver
Toronto
TOTAL

Número de De
eportados
2
15
17

Portuguesses expulsos por área
á
consular

154

Entre 11997 e 2012, os dados refletem apenas
a
os cidadããos portugueses expulsos que solicitaram apoio à chegada. Em 24
4/10/2013, a
Embaixad
da de Portugal em
e Ottawa transsmitiu que foram
m expulsos 143 nacionais em 2012,
2
de acordoo com os dados oficiais das
autoridad
des canadianas (C
CBSA).
155
Segund
do a mesma com
municação da Em
mbaixada de Porrtugal em Ottaw
wa, as autoridade
es canadianas (CBBSA) informaram
m que foram
expulsos eem 2013, até 27//09/2013, 126 nacionais. No entannto, não se dispõ
õe de informação adicional sobre eestes nacionais.
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Loca
al de nascimentoo
R A Açores
R A Madeira
R A Açores
R A Madeira
Portugal Conttinental
Outros
Não referido
TOTAL

Número de De
eportados
20
1
4
1
4
1
7
17

Portuguesees expulsos por lo
ocal de nascimen
nto

OUTROS PAÍSEES

Foram expulsos 87
8 cidadãos portuguesees, designadamente:

78 – Reino U
Unido; 3 – França;
F
1 – Espanha);
E
 82 de paísses da UE (7
 5 do resto
o do mundo
o (2 – Rússiaa; 2 – Venezzuela; 1 – Moçambique
M
e).

o Reino Unido, regisstou‐se um
m aumento significativvo do núm
mero de
Relativvamente ao
cidadããos portugueses expu
ulsos prov enientes de
d Londress. São natturais de Portugal
continental, da Região Auttónoma daa Madeira ou detentores de duupla nacion
nalidade
dos nos PALLOP), sendo
o que as razzões de exp
pulsão pren
ndem‐se, esssencialmen
nte, com
(nascid
o tráficco de drogaa, crimes de
e natureza ssexual e agressões, entre outros.

ACO
ORDOS DE EXTRADIÇÃO ASSINADOS POR PO
ORTUGAL DUR
RANTE O ANO DE
D 2013

Não fo
oram assinaados, por Portugal, qu aisquer instrumentos internacionnais em maatéria de
extradição durantte o ano de 2013.
Atravéés da consu
ulta das bases de daddos disponííveis, constatou‐se tam
mbém que não foi
aprovaado ou entrrou em vigor qualquer instrumentto internacio
onal neste ddomínio.
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A
Apresentaação de alguns dad
dos dos prrincipais ca
anais e gaabinetes de
d
co
ooperação
o policial internacio
onal
No preesente subccapítulo pre
etende‐se a presentar alguns
a
elem
mentos estattísticos reve
eladores
da ativvidade deseenvolvida, durante o ano de 2013, pelas principais
p
esstruturas nacionais
n
operattivas de coo
operação po
olicial inter nacional: o Gabinete Nacional
N
IN TERPOL, a Unidade
Nacion
nal EUROPO
OL e o Gabin
nete Nacionnal SIRENE.
GABINETE NACIO
ONAL DA INTER
RPOL

A Orgaanização Intternacional de Polícia Criminal ‐ INTERPOL
I
é uma organnização mu
undial de
cooperração policiial criada em
m 1923. Os seus membros são as forças de aaplicação daa lei que
operam
m nos difereentes 188 Países
P
que a constituem
m.
Os ob
bjetivos en
ncontram‐se
e sintetizaddos no arrtigo 2.º dos
d
Estatuutos: "assegurar e
desenvvolver a asssistência reccíproca entrre todas as autoridadess de polícia criminal no
o quadro
da leg
gislação exiistente nos diferentes Países e no
n espírito da Declaraação Univeersal dos
Direito
os do Homem" e "estab
belecer e deesenvolver todas
t
as instituições caapazes de co
ontribuir
eficazm
mente para a prevençã
ão e represssão das infra
ações de dirreito comum
m."
No âm
mbito da coo
operação policial interrnacional, foram
f
aberttos 3.971 pprocessos, mais
m 466
(+13,3%) que em
m 2012, em função das seguin
ntes matérrias aprese ntadas no quadro
seguinte:
COOPERA
AÇÃO POLICIA
AL EM 2013
Novos proccessos, distriibuídos pelas seguintes classificaçõe
c
es
Menores
Crimess contra a pro
opriedade e outros
Viaturaas, criminalid
dade automóvel
Criminaalidade econ
nómica
Estupeffacientes
Terrorismo
Criminaalidade informática
Crimess contra as pe
essoas
TOTAL

106
1.505
109
1.121
564
10
174
382
3.971
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No dom
mínio da co
ooperação judiciária
j
in
nternaciona
al, foram ab
bertos 516 novos proccessos, o
que co
orrespondeu
u a uma dim
minuição dee 11,8%, facce a 2012 (585 novos p rocessos):
NO ÂM
MBITO DA CO
OOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM 2013

Extradiçõe
es
Passivaas
Ativas

81
66
Caartas rogató
órias

Enviad
das
Recebiidas

6
44
Transfeerência de reclusos

Ativas
Passivaas

14
49
Total de Processos Novos

516

UNIDADE NACION
NAL DA EURO
OPOL

A Euro
opol é um serviço eurropeu de ppolícia, incu
umbido do tratamentoo e intercâm
mbio de
inform
mação crimin
nal. A Europol tem poor objetivo melhorar
m
a eficácia e a cooperaçãão entre
os servviços compeetentes doss Estados‐M
Membros da EU, no dom
mínio da preevenção e combate
c
ao crim
me organizaado nas seguintes área s:
-

Criminalidade relacionada com ttráfico ilícito
o de estupe
efacientes;

-

o;
Terrorismo

-

Atentadoss à vida, à integridaade física ou
o à liberdade das pessoas, in
ncluindo
imigração clandestin
na, tráfico de seres humanos,
h
rapto,
r
sequuestro, porrnografia
nos, assim como raccismo e
infantil, tráfico ilícitto de órgããos e tecidos human
xenofobia;

-

ndo fraude, roubo organizado,
Atentadoss ao património e aos bens públicos, incluin
extorsão, tráfico ilíciito de benss culturais, contrafaçã
ão e mercaadorias – pirataria,
p
falsificação
o de moedaa e de outroos meios de
e pagamentto, falsificaçção de docu
umentos
administraativos e resp
petivo tráficco, criminallidade inforrmática e coorrupção;

-

Comércio ilegal e atentados
a
ao ambien
nte, incluin
ndo tráficoo ilícito de armas,
criminalidaade relacio
onada com
m material nuclear e radioativoo, tráfico ilícito de
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espécies ameaçadas
a
de fauna e flora, crimes
c
conttra o amb iente e trááfico de
substânciaas hormonais e outros fatores de crescimento
c
o; e
-

Atividadess ilícitas de
d branquueamento de capitais provenieentes dos crimes
supramencionados.

A ativid
dade da EUR
ROPOL tradu
uziu‐se na abbertura de 1..394 novos processos
p
coomo se pode
e verificar
no quadro comparaativo 2010 – 2013:

POR ÁREA DO
D “MANDATO
O” EUROPOL

2010

2011

2012

2013

Crimes contrra a proprieda
ade

235

292

3955

526

Tráfico de esstupefaciente
es

291

300

2699

295

Contrafação de moeda

174

127

1544

126

Imigração ile
egal

71

78

744

93

Tráfico de se
eres humanoss

40

31

666

67

Diversos – fo
ora do Manda
ato

74

85

488

53

Crimes contrra a vida

33

59

455

53

Terrorismo

38

34

399

52

Comércio ile
egal

48

31

377

45

Branqueame
ento de capita
ais

38

33

355

66

Tráfico de ve
eículos

16

15

166

18

‐
1.058

‐
1.085

1

0
1.394

Tráfico de material
m
radioa
ativo
TOTAL

1.179

Processos EURROPOL por tipos de
d crime em 2013
3

Estas 11.394 solicitações à Unidade Naccional Europ
pol por diversos Paísees da UE, Eu
uropol e
Países Terceiros, correspond
deram a maais 176 (+14
4,4%) que em
e 2012. Aoo nível nacional, os
vários OPC e outras Entidade
es, realizaraam 263 soliccitações, ma
ais 35 (+15, 3%) que em
m 2012.
Os qu
uadros segguintes aprresentam os dados das solicitações po r País/Entidade e
compaaração anuaal:
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N.º SOLICITAÇ
ÇÕES EFETUA
ADAS
Estad
dos Membro
os + Terceiroos
Europ
pol
Entid
dades nacion
nais
TOTAL

2012
911
39
268
1.218

20113
1.0080
522
2662
1. 394

Prrocessos EUROPO
OL – solicitações efetuadas 2012‐2
2013

S
SOLICITAÇÕ
ÕES NACION
NAIS

PJ
PSP
SEF
GNR
Tribunaais
Alfândeegas
MAOC‐‐N
Policia Judiciária Militar
M
Comisssão proteção
o de testemu
unhas
TOTAL

2010

2011

186
9
26
1
1

200
0
21
1
16
6
8
2

20012

2013

200
40
18
5
4
1

216
19
21
3
3
1

268

263

1
2
1
225

249
9

Solicitaçõe
es EUROPOL por O
OPC/Entidades nacionais efetuadas 2010‐2013

ESTTADO UE /
ESTAD
DO TERCEIRO
O

2010

201
11

2012

20
013

ALEMANH
HA

26

28
8

36

50

AUSTRÁLIA

0

3

2

4

ÁUSTRIA

43

36
6

36

34

BÉLGICA

39

44
4

91

151
1

BULGÁRIA
A

19

25
5

30

24

CANADÁ

2

4

2

0

34

23

CHIPRE

51

40
0

COLÔMBIIA

41

45
5

0

1

CROÁCIA

3

3

4

3

DINAMAR
RCA

18

19
9

9

14

ESLOVÁQ
QUIA

8

10
0

6

11

ESLOVÉNIIA

12

10
0

13

11

ESPANHA
A

29

28
8

34

54

ESTÓNIA

7

5

8

12

EUA

17

7

7

8

FINLÂNDIIA

12

8

11

24

FRANÇA

69

84
4

136

199
1

GRÉCIA

23

14
4

20

20
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HOLANDA
A

23

45
5

58

51

HUNGRIA
A

27

23
3

23

38

IRLANDA

12

23
3

8

22

ISLÂNDIA
A

5

8

12

4

ITÁLIA

14

27
7

41

40
4

LETÓNIA

45

27
7

40

43
4

LITUÂNIA
A

6

5

5

11

LUXEMBU
URGO

10

3
13

22

15

MALTA

9

19
9

7

16

NORUEGA
A

29

16
6

4

12

POLÓNIA

17

25
5

29

37

REINO UN
NIDO

37

25
5

36

56

REP. CHEC
CA

38

28
8

40

19

ROMÉNIA
A

24

21
1

31

30

SUÉCIA

32

24
4

16

23

SUIÇA

15

12
2

20

16

EUROPOLL

71

80
0

39

53

OUTROS ((ALBÂNIA)

0

2

0

0

OUTROS ((MACEDÓNIA)

0

0

0

2

OUTROS ((SERVIA)

0

0

0

1

OUTROS ((TURQUIA)

0

0

1

0

Solicitações
S
EURO
OPOL por Países UE/Terceiros ‐ 20
013

GABINETE NACIO
ONAL SIRENE

Criado
o em 1994, o Gabinette Nacionall SIRENE encontra‐se presentem
mente integgrado no
Gabineete Coordeenador de Segurança sob directta dependê
ência do SSecretário‐G
Geral do
Sistem
ma de Seguraança Interna.
O Gab
binete Nacio
onal SIRENE
E é um orgganismo com um pape
el fundameental no refforço da
ordem
m e da segurrança públiccas em terrritório nacio
onal e um in
ntervenientte crucial no
o âmbito
da coo
operação policial
p
e judiciária eem matériaa penal no âmbito d a União Europeia.
A designação S.I.R.E.N.E. – abreviaturaa de “Suppllementary Informationn Requested at the
Nation
nal Entry” – traduz a função doos gabinete
es existente
es em cadaa um dos Estados‐
Memb
bros Schenggen, previsttos no artiggo 108.º daa Convenção de Aplicaação do Accordo de
Schenggen (e nos artigos 7º do Regulam
mento nº 1987/2006
1
do Parlameento Europ
peu e do
Consellho, de 20 de
d Dezembro de 20066, e da Decisão 2007/5
533/JAI do CConselho, de
d 12 de
Junho de 2007) e criados naa sequênciaa da aboliçãão dos conttrolos frontteiriços trad
dicionais
dentro
o de um esp
paço europe
eu de livre ccirculação de
d pessoas.
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Em terrmos concreetos, os Gab
binetes SIREENE constituem a interrface huma na do SIS – Sistema
de Informação Schengen ‐, por oonde transsitam, em exclusivoo, as informações
mentares aos dados contidos nno referido Sistema e que são indispensááveis ao
suplem
cumprrimento dass acções re
equeridas aaos serviçoss utilizadores do SIS – forças po
oliciais e
outross serviços co
ompetentess nos termoos da referid
da Convençã
ão.
Estas informaçõees supleme
entares aoos dados (indicações) que connstam do SIS são
a
paraa conferir m
maior eficácia à actuaçã
ão policial, nem pelo facto das
necesssárias não apenas
indicaçções que co
onstam no Sistema
S
de Informação
o Schengen serem, porr imperativo
o legal e
técnico
o, bastante sucintas, mas
m também
m por permitirem aferir, a priori, sse o motivo
o de uma
indicaçção e se a conduta solicitada a adoptarr são autorizadas pello direito nacional
respecctivo, permitindo aind
da estabeleecer de forma inequívvoca determ
minada identidade,
caso haja uma ressposta posittiva a uma iindicação.
Para aalém da validação
v
legal, tambbém comp
pete aos Gabinetes
G
SSIRENE garantir a
permaanente actualização e exactidão
e
doos dados inseridos no SIS, sendo eesta gestão
o feita de
acordo
o com o prin
ncípio da prropriedade dos dados, pelo qual apenas
a
o esstado particcipante e
dentro
o deste, a entidade
e
qu
ue insere, ppoderão altterar, corrig
gir ou elim inar esses mesmos
dados..
Com u
um sistema de informação conjuunto desta natureza à escala Eurropeia (UE e países
associaados), torno
ou‐se possíível alargar e efectivarr a cooperação policiall e judiciária a uma
dimensão nunca antes pratiicada, num a realidade
e de livre circulação dde pessoas, e deste
modo conter ou frustrar as movimenttações de in
ndivíduos procurados
p
por crimess graves,
o
roubados (seegundo cataalogação do SIS), proccedendo‐se
e quer à
assim como de objectos
detençção para entrega/extradição ddas pessoas, quer à recuperaçção dos objectos,
o
consoaante os caso
os.
Tornou
u‐se também efectiva a localizaçãão de pessoas desapa
arecidas, deesignadame
ente, das
que neecessitem de
d ser colocadas em ssegurança (menores
(
e pessoas coom incapaccidades),
assim como a detterminação do paradeeiro de pesssoas cuja prresença perrante os tribunais é
necesssária (testem
munhas, po
or exemplo) .
Passou
u ainda a seer mais eficaz o combaate à imigraação clande
estina atrav és da interd
dição de
entrad
da e, conseequentemen
nte, da nãoo admissão no espaço
o Schengenn – enquanto vasta
área do continentte europeu, na qual fooram suprim
midos os controlos nass fronteiras internas
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e ondee os estado
os participaantes aplicaam regras comuns
c
relativamentee aos controlos nas
respecctivas fronteeiras extern
nas, bem coomo à emissão de visto
os e à coopperação em matéria
penal eentre serviçços policiaiss e autorida des judiciaiis.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
N
SCHENGEN
C

No quee respeita ao
a SIS – Sistema de In formação Schengen,
S
2013
2
foi o aano da transição da
primeira para a seegunda geraação do Sisttema: às 00
0h00 do dia 9 de Abril o SIS/I (SISo
one4ALL)
foi dessactivado e iniciou‐se, com
c
êxito, a produção e utilização
o do SIS/II.
O SIS (e a segun
nda geração
o do Sistem
ma – SIS/II) é um elem
mento centtral da coo
operação
s
de informação que perm
mite às auttoridades nacionais
n
Schenggen. Trata‐sse de um sistema
respon
nsáveis pelo
os controloss fronteiriçoos e aduaneiros, bem como às auutoridades policiais
respon
nsáveis pelo
os controlos na fronteeira externaa do espaço
o Schengenn e no seu interior,
emitir alertas (deenominado
os indicaçõees) sobre pessoas
p
pro
ocuradas oou desapare
ecidas e
objectos como veeículos, arm
mas de fogo ou docume
entos rouba
ados. O SIS//II prossegu
ue, deste
modo, o exercício da impo
ortante funnção de co
ompensar a abolição dos contro
olos nas
fronteiras internaas e facilita a livre circuulação de pe
essoas no esspaço Schenngen.
O SIS/III fornece in
nformaçõess sobre pesssoas que nãão têm dire
eito de acessso ou perm
manência
no esp
paço Schenggen, ou sobre pessoas procuradass no âmbito
o de ilícitos ccriminais, in
ncluindo
mandaados de

t
detenção europeus.. Inclui também

informaçõess sobre pessoas

desapaarecidas, sobretudo crianças
c
ouu outros in
ndivíduos vulneráveis
v
s que care
eçam de
proteccção. São ainda introdu
uzidos no S IS/II dados relativos a determinaddos objecto
os como,
por exemplo, auto
omóveis, arrmas de foggo, embarcaações e documentos dee identificaçção, que
possam
m ter sido perdidos, roubados ou utilizados para a prática de crimes. Os
O dados
armazeenados são
o os necesssários à id entificação de uma pessoa,
p
inclluindo foto
ografia e
impresssões digitaais, bem co
omo inform
mações rele
evantes acerca de um
ma indicaçãão e da
medida a ser tomada.
Na práática, as auttoridades policiais,
p
ad uaneiras, ju
udiciais ou administrattivas de um
m estado
participante, às quais
q
o ace
esso ao SISS/II é restrrito, poderã
ão emitir uuma indicação que
descreeva a pessoa ou objecto procuurados, con
nstituindo motivo de emissão de uma
indicaçção:
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-

A não admissão ou inte
erdição de ppermanênciaa no espaço Schengen dee pessoas de
estituídas
de tais direeitos;

-

A localizaçção e detenção de umaa pessoa relativamente à qual ten ha sido emitido um
mandado de
d detenção europeu;

-

A cooperaçção na localizzação de pesssoas a pedid
do das autoridades judiciiais ou policiais;

-

A localizaçãão e protecçã
ão de uma ppessoa desap
parecida;

-

A localizaçãão de bens ro
oubados ou perdidos.

a
aoss dados do
d SIS/II
Por outro lado, as referidas autori dades só poderão aceder
ao exercíciio das suas funções. Ass agências eeuropeias Europol e
n
especificamente necessários
ust gozam de direitos de acessso limitado
os para effectuar detterminado tipo de
Euroju
consultas.

uzida pelo SSIS/II teve a ver com o articulado eem vigor. Enquanto
Importtante alteraação introdu
para n
na versão original do SIS
S (e SISonne4ALL) se aplicava o articulado pprevisto naa CAAS –
Convenção de Ap
plicação do Acordo dee Schengen, no SIS/II passou a aaplicar‐se um novo,
ainda q
que corresp
pondente, articulado,
a
decorrente
e das alteraçções à CAA
AS introduzidas pelo
do Parlameento Europe
Regulaamento nº 1987/2006
1
eu e do Con
nselho, de 220 de Dezembro de
2006 e pela Decissão 2007/53
33/JAI do Coonselho, de
e 12 de Junh
ho de 2007. A correspo
ondência
verificaada encontra‐se resum
mida na seguuinte tabelaa:
C
CORRESPONDÊNCIA ENTRE ARTIG
GOS DA CAAS (SISS/I) E O SIS/II – REGULAMENTO
R
1987/2006
1
E DECCISÃO 2007/533//JAI
A
Artigos CAAS
95

MOTTIVO DA INDICAÇ
ÇÃO SIS
Detenção parra efeitos de extrradição/entrega

ARTIGOS SIS/II
26 da Decisão

96

Não ad
dmissão ou interddição de permanê
ência no espaço Schengen
S

mento
24 do Regulam

97
98

Peessoas desapareccidas
Pessoas procuradaas no âmbito de um processo judiicial

32 da Decisão
34 da Decisão

99

Pessoass ou objectos parra efeitos de conttrolo discreto ou específico

36 da Decisão

100

Objetoss para efeitos de apreensão ou de
e utilização como prova em
processo penal

38 da Decisão
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No quee respeita ao
a acervo que
q alterou a CAAS no âmbito do SIS/II, impoorta ainda referir o
Regulaamento nº 1986/2006
1
do Parlameento Europe
eu e do Con
nselho, de 220 de Dezembro de
2006, que substittuiu o dispo
osto no artiigo 102‐A daquela
d
con
nvenção, re lativo ao accesso ao
dos serviços dos EM competente
c
es para a em
missão dos certificadoos de matrícula dos
SIS/II d
veículo
os, de modo
o a permitirr verificar see foram rou
ubados, desvviados ou eextraviados.

DADOS ESTATÍÍSTICOS.

Às 00h
h00 do dia 1 de Janeiro
o de 2014, cconstavam do
d SIS/II 50.279.696 inndicações váálidas ou
activass, repartidas pelas segu
uintes categgorias de pe
essoas e objjectos:

No meesmo momeento, 174.1
116 são indiicações váliidas inseridas por Porttugal, reparrtidas da
seguinte forma:
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Relativvamente ao
o número de
e consultas efectuadass durante o ano 2013 (SSIS/I – SISon
ne4ALL
e SIS/II) pelas diveersas entidaades que poodem acede
er ao Sistem
ma, o valor aascendeu a
ma:
16.1288.679, reparrtidas da seguinte form

ncluem valores correspondentes
c
ao SIS/I – 01jan//08abr2013 e ao
o SIS/II – 09abr/31dez2013
* Dados in
* Os núm
meros atribuídos ao SEF contabilizam os sisteemas utilizados no controlo de fronteiras – RA
APID e PASSE, be
em como os
inerentess ao PEP – passap
porte electrónico
o.

No que respeita ao número
o de indicaações criadas, actualizzadas e elim
minadas du
urante o
mesmo
o período pelos grup
pos operativvos do GNS, atingiu‐sse um valoor total de 53.030,
distribuídas da seguinte form
ma:

ncluem valores correspondentes
c
ao SIS/I – 01jan//08abr2013 e ao
o SIS/II – 09abr/31dez2013
* Dados in
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Finalm
mente no qu
ue respeita ao númeroo de “hits”, importa retter os seguiintes números para
o ano 2013, de accordo com a corresponndência de artigos
a
acim
ma assinaladda, entre o SIS/I e o
v
corrrespondentes ao perío
odo em quee o SIS/I esteve em
SIS/II, no que resspeita aos valores
br2013), que
e aqui apareecem já inccluídos no articulado doo SIS/II:
vigor (01jan/08ab
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Por últtimo e no que respeitta à troca dde formulários de tod
dos os tiposs entre o GNS
G e os
restantes Gabinetes SIRENE, em sede de cooperração, o volume atinggiu o valor total de
os, dos quaais 3.768 ttiveram orrigem interrna (GNS/PPT) e 4.554
4 foram
8.322 formulário
nientes dos Gabinetes SIRENE de ooutros estados particip
pantes.
proven

MANDADOS DE
D DETENÇÃO EUROPEUS
U

De aco
ordo com daados forneccidos pela PPGR, os Man
ndados de Detenção
D
Euuropeus (MDE)
foram os seguintees:

 MDE/Extrradição:
-

Portugal recebeu
r
66 pessoas attravés de mecanismos
m
internacio nais de dettenção e
entrega de pessoas. Uma desssas pessoass foi extraditada (Brassil) as restaantes 65
foram enttregues no quadro d e execução
o de Mand
dados de D
Detenção Europeus
E
emitidos por
p autoridaades judiciáárias portugguesas.

-

Durante o mesmo período
p
de tempo, Po
ortugal entregou 81 peessoas. Seis dessas
pessoas fo
oram entre
egues atravvés de extrradição (Uccrânia/2; Brrasil/2; Mo
oldávia e
Cabo Verd
de)e as resstantes 65 foram enttregues em
m execuçãoo de Mandados de
Detenção Europeus recebidos peelos Tribunaais da Relaçção compettentes.

 Transferên
ncia de con
ndenados:
-

Portugal recebeu
r
14
4 cidadãos portuguese
es através do
d mecanissmo da enttrega de
condenados (vindos da
d Noruegaa, Espanha, Panamá, Brrasil, Suíça e Reino Unido).

-

Portugal entregou 49 cidadããos estran
ngeiros, co
ondenados por auto
oridades
portuguessas, para cumprirem a pena no Esstado da su
ua nacionaliidade ou re
esidência
(Espanha, França, Itállia, Aleman ha, Holandaa, Reino Unido e Brasil ).
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5.

ORIEN
NTAÇÕES ESTRAT
TÉGICAS
S PARA 2 014

Garanttir condiçõees de segurrança para os cidadãoss e comunidades são ttarefas inallienáveis
do Estaado.
Nessee pressuposto, o XIX Go
overno Connstitucional prosseguirá um conjuunto de orie
entações
estratéégicas com o objectivo
o de garantiir que Portu
ugal se man
ntenha referrenciado co
omo País
seguro
o e como destino
d
segguro garan tindo o pleno exercício dos dirreitos e lib
berdades
fundam
mentais doss cidadãos.
A prevvenção, rep
pressão e mitigação
m
dda criminalidade, espe
ecialmente a de cariz grave e
violentto, bem com
mo a manuttenção da oordem e tranquilidade públicas, coontinuarão a figurar
no leque de priorridades que
e o Governoo assume para
p
2014. Simultaneaamente, o aumento
a
da eficciência, tal como da eficácia e do prestíggio das forças e serviiços de seggurança,
constittuem‐se com
mo objetivo
os estruturaais da nossaa política de
e segurança interna.
No âm
mbito da política de imigração, o combate
e à imigraçção ilegal, por um laado, e o
acolhim
mento e in
ntegração de
d imigran tes, por outro, baliza
arão as priincipais me
edidas a
implem
mentar nestte domínio. Por fim, a proteção e socorro das
d populaçções e a se
egurança
rodoviária afirmam‐se tam
mbém com
mo vérticess fundamentais do nnosso siste
ema de
seguraança.
Tendo em consid
deração oss resultado s globalme
ente positivvos da políítica de se
egurança
elatório – o qual dá con
nta, pelo
conduzzida pelo Governo, maais uma vez visíveis no presente re
quinto
o ano consecutivo, de um
u decrésciimo no totaal de ocorrê
ências criminnais particip
padas às
forças de seguran
nça e, pelo terceiro
t
anoo consecutivvo, de uma diminuiçãoo no total de crimes
ão continuiddade às prio
oridades
violenttos e gravess, as orientaações estrattégicas paraa 2014 darã
anterio
ormente assumidas pe
elo executiv o.

Orienttação Estrattégicas para
a 2014:
I.

Reforço da articulação, coordeenação e co
ooperação entre as foorças e servviços de
segurançaa. Em Portugal consagrra‐se um modelo dual que contem
mpla a coexxistência
de uma fo
orça de segu
urança de ccariz militar e outra de natureza ccivil. Trata‐se de um
sistema

equilibrado
o

e

funccional

que
e

tem

permitido

uma

relaçção

de
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complemeentaridade, garantindoo a cobertu
ura integral do territórrio nacionaal e uma
distribuiçãão ponderad
da de comppetências específicas. O nosso sisstema de se
egurança
interna co
onta ainda com o im
mprescindíve
el contributo de dife rentes servviços de
segurança e órgãos de polícia criminal (O
OPC). Assim
m, para garaantir que os
o vários
atores enccarregados de executaar as políticcas públicass de segurannça o façam
m com a
maior eficciência posssível, em 20014 entraráá em funcio
onamento ppleno a Plaataforma
para o Inteercâmbio da Investigaçção Criminaal (PIIC), um
ma ferramennta tecnológica que
permitirá uma efetivva e céleree partilha de
d informaçções entre as várias forças e
d seguran
nça com reesponsabilid
dades e co
ompetênciaas em mattéria de
serviços de
segurança interna.
II.

Intensificaação do co
ombate à ccriminalidade violenta e grave. A prevenção e o
combate à criminalid
dade violennta e grave mantêm‐se
e como priincipais prio
oridades
do Govern
no. Neste particular, o controlo
o das fontes de perigoo continuará a ter
primazia. Num contexto em quee as armas de
d fogo ocu
upam um ppapel determ
minante,
a aposta em
e ações preventivas
p
de apreenssão de armas ilegais oou de uso in
ndevido,
efetuadas com cariz sistemáticco, figuraráá também como
c
priorridade do trabalho
t
policial a desenvolver
d
r em 2014.
Simultaneamente, o conjunto d e crimes de
e intervençã
ão prioritárria, nomead
damente
os que inttegram a criminalidad
c
de violenta e grave e a criminaliidade organ
nizada e
transnacio
onal, mereccerão espeecial atençãão por parrte das forrças e servviços de
segurançaa.

III.

Aposta no
os programa
as de policiiamento de
e proximida
ade, de preevenção situ
uacional
e de segu
urança com
munitária. A presençaa efetiva dos
d elemenntos das fo
orças de
segurança junto das comunidaades, a inte
eração perm
manente coom os cidaadãos, a
ma relação de confian
nça entre oos seus agentes e a
qualidade da ação policial e um
o são elementos indisspensáveis para uma prevençãoo criminal eficaz
e
e,
população
consequen
ntemente, para
p
a criaçção de cond
dições de se
egurança paara os portu
ugueses.
Nesse âmbito, o Governo mannterá a apo
osta nos prrogramas dde policiamento de
proximidade existenttes, nomea damente aqueles
a
que
e se destinaam à prote
eção dos
cidadãos mais vulneráveis (Prrograma Escola
E
Segu
ura, Apoio 65 – Ido
osos em
a e nos pro
ogramas dirrecionados para a prevvenção e coombate à violência
v
Segurança
domésticaa), e na quallificação doos elemento
os policiais que
q lhe estãão afetos.
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Do mesm
mo modo, serão
s
prossseguidos os programa
as especiaiis de policiamento
direcionad
dos para a proteção d e grupos de risco e de atividadees económiccas mais
sensíveis (Comércio
(
Seguro,
S
Táxxi Seguro, Farmácia
F
Se
egura, entrre outros). Manter‐
se‐ão também os pro
ogramas esppecificamen
nte concebiidos para p revenir e co
ombater
tipologias criminais específicas, ttais como o “furto de metais não preciosos” (Campo
Seguro), os
o “roubos a postos dde abasteciimento de combustíveel” (Abaste
ecimento
Seguro) ou os “furto
os em residdências” (O
Operação Verão
V
Segurro – Chave Direta).
Destaque ainda para as ações a empreender no domíínio da prevvenção de violência
v
em espettáculos dessportivos e no âmbitto da prevvenção de incivilidade
es e de
vandalismo, as quais se afiguram
m como fun
ndamentais para a mannutenção da ordem
pública e para
p
a prom
moção do seentimento de
d segurançça dos cidaddãos.
IV.

Reorganização dos organismos ttutelados pelo
p
Ministé
ério da Adm
ministração
o Interna
e o aumen
nto da eficá
ácia na utillização dos recursos existentes.
e
TTendo em conta as
dificuldadees económicas e financceiras que Portugal
P
e, em geral, oos Estados europeus
e
enfrentam
m, promove
er‐se‐á a raacionalizaçãão dos meios ao servviço das fo
orças de
segurança, promoven
ndo, semprre que possível, a utilização cresscente de recursos
comuns.
Visando dar cumprim
mento aos oobjetivos de adequaçã
ão orgânicaa e de aum
mento de
eficiência na utilizaçãão dos recuursos, humaanos e mate
eriais, ao d ispor no Ministério
M
da Adminiistração Inte
erna, será ddada continuidade ao seu
s processso de reorgaanização
e de atualização do enquadrameento legal dos organism
mos tuteladdos.

V.

r
e requalificcação do efetivo
e
policial das forrças de seggurança.
Reforço, renovação
Independeemente de Portugal coontar atualm
mente com
m um dos m
mais elevado
os rácios
de políciass por cidadãão no conteexto da Uniião Europeia, o fortaleecimento do
o efetivo
policial maantém‐se co
omo uma d as principaiis prioridades do Goveerno. Nesse sentido,
serão novaamente abe
ertos concuursos para a admissão de novos e lementos na
n GNR e
na PSP de forma a re
ejuvenescerr o efetivo policial
p
e a assegurar a transmissãão entre
gerações do capital humano e social que
e caracterizzam as Forrças de Seggurança.
Assim, foram autorizaadas as adm
missões em 2014 de 40
00 novos guuardas da GNR
G e de
100 novoss agentes da PSP, a quue se juntarrão as admissões aos ccursos de fo
ormação
de oficiais. Em 2014 serão
s
consttituídas novvas reservass de recrutaamento parra a GNR
e PSP com
m o objectivo
o de dar conntinuidade a este processo de forrmação
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A formaçãão inicial e contínua
c
daas forças de
e segurança afigura‐se como fundamental
para dar continuidaade à cresscente valo
orização e capacitaçãão dos ele
ementos
n
ente no quee concerne ao treino com
c
armas de fogo, à resposta
r
policiais, nomeadame
a inciden
ntes táctico
o‐policiais, à investiggação crim
minal e aoo policiame
ento de
proximidade.
o de civis, será dadaa continuid
dade ao
Em simultâneo, atraavés da inncorporação
processo de libertaçção de recuursos humaanos presentemente adstritos a tarefas
administraativas, judiciais e burrocráticas por
p forma a canalizarr o maior número
possível de elemento
os das forçaas de seguraança para valências opperacionais e para o
nto de proxximidade.
policiamen
VI.

Reabilitação de infraestruturras e ada
aptação do
o disposittivo territo
orial às
necessidad
des das forrças de segu
urança e do
os cidadãoss. Visando ccolmatar a ausência
a
de planeamento que
e, durante ddécadas, se
e verificou em
e matériaa de infraesstruturas
de apoio às
à forças de
e segurançaa, o Govern
no continua
ará a invest ir na requaalificação
do parquee de edifício
os ao dispo r das forçass e dos servviços de seggurança bem como
de proteção civil. Ne
esse âmbitoo, cumpre destacar ass 45 obras que decorrrem em
todo o paaís, a que correspond
c
de um valor total de investimennto de cerca de 30
milhões de euros, e cuja concluusão significca um impo
ortante passso na melhoria de
condições das instalações policiaais.
o promovidaas adaptaçõ
ões no dispo
ositivo terriitorial das forças de
Por outro lado, serão
segurançaa, nomeadaamente noss grandes centros
c
urb
banos, de fforma a ad
dequar a
cobertura policial ao território, melhorar a acessibilid
dade das poopulações, garantir
melhores condições operacionaais e liberttar agentess que deseempenham funções
administraativas para o policiam
mento. Rele
eva‐se neste
e particularr a adequaação dos
dispositivo
os do Comaando Metroopolitano de
e Lisboa e do
d Comandoo Metropolitano do
Porto. A reorganizaç
r
ão destes ddispositivoss permitirá libertar ce rca de 250 polícias
para ativid
dades operaacionais.

VII.

Modernizaação dos equipamenttos das forçças e serviçços de seguurança. A aquisição
regular dee material para
p
as forçças e serviçços de segu
urança é um
ma medida decisiva
para asseggurar elevaados padrõões de resp
posta policial, a segurrança dos próprios
elementoss policiais e uma maioor eficácia e eficiência no comba te ao crime
e. Nesse
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sentido, em 2014 serrá dada esppecial ênfasse à aquisição de viatuuras tendo em
e vista
ultrapassaar constranggimentos coonhecidos e começar a operar, dee forma planeada, a
modernizaação da frotta das forçaas de seguraança.
VIII.

Valorizaçãão e dignificação da ffunção pollicial. Com plena conssciência de
e que os
homens e mulheres que quotiddianamente
e zelam pella segurançça dos porttugueses
são o mais valioso recurso
r
do Estado naa prevenção
o e no com
mbate ao crime,
c
o
p
edidas que valorizam o papel e estatuto
Governo promoverá
a um conjuunto de me
das forçass de segurança. Desdee logo, na le
ei geral de trabalho em
m funções públicas
concretizo
ou‐se um no
ovo edifício jurídico no
o que concerne aos direeitos e deveres dos
elementoss policiais das forças dee segurançaa e serão, ig
gualmente, realizadas em
e 2014
as promoçções adequ
uadas à ma nutenção de
d uma estrutura hierrárquica apropriada
em termoss operacion
nais.
Simultaneamente em
m 2014 já see concretizaaram as alte
erações aoss diplomas relativos
ao subsídiio de fardamento das forças de segurança, nos quais se reforçou
u para o
dobro os montantes
m
da
d compartticipação an
nual na aquiisição de farrdamento.
Ressalve‐sse, ainda, a revisão doo Regulame
ento Disciplinar da GN R que visa conferir
maior atu
ualidade e aperfeiçoarr o regime vigente, nomeadameente no âm
mbito do
processo disciplinar
d
e penas apllicadas, e a revisão do Regulamennto de Fard
damento
da GNR e da
d ANPC.

IX.

Aproveitamento da tecnologiaa ao serviçço da segurança. As novas tecn
nologias,
presentes no dia‐a‐d
dia de todoos os cidad
dãos, també
ém no dom
mínio da se
egurança
m um pappel de destaaque. Neste âmbito, irãão ser consolidados
assumem cada vez mais
e rentabiliizados os sistemas de informação
o, comunicação e vigi lância já exxistentes
(destacand
do‐se, neste particula r, a Platafo
orma para o Intercâm
mbio da Info
ormação
Criminal (P
PIIC), a Rede Nacional de Seguran
nça Interna (RNSI), o Sisstema Integgrado de
Vigilância Comando e Controlo dda Costa Po
ortuguesa (SIVICC) e o Sistema In
ntegrado
de Redes de
d Emergên
ncia e de Seegurança (SSIRESP)) e desenvolvidaas ferramen
ntas que
contribuam
m para aum
mentar a efi cácia e eficiência das forças
f
e servviços de seggurança,
designadamente atrravés de dda utilizaçãão de sistemas de videoproteção, de
georeferen
nciação e de gestão dee alarmes.
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Releva‐se aqui o Siste
ema Integraado de Vigilância, Com
mando e Conntrolo (SIVICC) que,
com a entrada em funcioname
f
ento de novvas e impo
ortantes funncionalidades, bem
hol, desem
mpenha um
m papel
como de ligação ao sistemaa homóloggo espanh
ntal na segurança da costa porttuguesa já que perm
mite a deteção e o
fundamen
combate a vários fenómenos ccriminais, designadamente nos ddomínios daa fraude
fiscal e aduaneira, terrorismo, trráfico de drroga, catásttrofes ambi entais e combate à
imigração clandestinaa.
Do mesmo
o modo, co
ontinuar‐se‐‐á a aposta na crescen
nte informaatização dos postos
da GNR e das esquaadras da PPSP e na crriação de ferramentas
f
s tecnológiicas que
apoiem o trabalho operaciona
o
l das forçaas e dos se
erviços de segurança.. A este
propósito,, é de salie
entar a connclusão em
m 2014 do processo dde alargamento da
cobertura da Rede Nacional
N
dee Segurançaa Interna a todos os ppostos da GNR
G
ea
continuaçãão da impllementaçãoo do serviçço VOIP atrravés destaa Rede, perrmitindo
poupançass significativvas em term
mos de com
municações fixas.
f
Em 2014 será
s
lançad
do o concurrso público internacional para a implementtação do
Centro Op
peracional Norte
N
112, a comutaçãão com o Centro Operracional Sul 112 e a
manutençção destes dois
d sistem
mas pelo período de 5 anos. Com
m a realizaçãão deste
investimen
nto será co
oncluída a centralizaçção do servviço 112 e m dois pólos, que
funcionarãão como redundânciaa um do outro,
o
perm
mitindo enccerrar os 11
1 PSAP
distritais ainda
a
em funcionamen to.
Por fim, uma referência à Platafforma Informática de Requisição
R
dde Policiam
mento de
os Desportiivos (PIRPEED), a qual entrará em
m funcionam
mento no corrente
c
Espetáculo
ano e que se antevê de extremaa utilidade para
p
a criação de conddições de se
egurança
em recinto
os desportivvos.
X.

Implemen
ntação do Centro
C
Nacio
onal de Cib
bersegurançça. As ameaaças emerge
entes no
ciberespaçço, designad
damente ass que se pre
endem com
m a espionaggem, hackttivismo e
terrorismo
o, implicam a adoção dde medidass de prevenção, proteçção e supressão das
mesmas. Neste sentido, decoorrente da Estratégia Nacional de Segura
ança da
Informaçã
ão, em 20
014 entra rá em fu
uncionamen
nto o Cenntro Nacio
onal de
Cibersegurança.
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XI.

Promoção
o da regula
ação dos ffluxos migrratórios e intensificaçção do com
mbate à
imigração ilegal. No âmbito daa política de
e imigração
o será efet uada uma rigorosa
f
miggratórios, salvaguardando a seggurança intterna, e
monitorizaação dos fluxos
reforçado o controlo
o de fronteeiras, com especial
e
ênfase no co mbate à im
migração
ilegal e ao
os fenómen
nos criminaiis que lhe estão
e
assocciados, morrmente o trráfico de
seres hum
manos.
Assim, a regulação dos fluxoos migrató
órios beneficiará da consolidaçção das
ferramenttas tecnológicas de aapoio à atividade de controlo dde fronteiras e de
fiscalização de permaanência de ccidadãos esstrangeiros, com particcular destaq
que para
o RAPID aoss portos de Lisboa e
os sistemaas VIS, PASSSE e APIS e ppara o alarggamento do
Funchal. Serão
S
igualmente refforçadas ass ações em
m zonas traansfronteiriças, em
matéria de combate à criminal idade, e a gestão inte
egrada de ffronteiras, quer ao
nível da qualidade do
os docume ntos de ide
entificação, viagens e rresidência, quer ao
s
teccnológicas qque permitem o seu co
ontrolo e veerificação. Saliente‐
S
nível das soluções
se, por fim
m, a rigorossa política dde escrutínio associada
a à emissãoo de Autorizzação de
Residênciaa para Atividade de Investime
ento (ARI), a qual d epende daa prévia
verificação
o de várias normas de segurança,, incluindo a ausência de condenaação por
crime quee em Portuggal seja punnível com pena
p
privativa de liberrdade com duração
igual ou superior
s
a 1 ano e a ausência de
d indicaçã
ão no Sisteema de Info
ormação
Schengen e no Sistema Integraado de Info
ormação do
o SEF. Aindda no corre
ente ano
serão adoptados novvos procedim
mentos ten
ndo em vista assegurarr que, mesm
mo após
ularidade a inexistênciia de situaçções que
a concessãão de ARI, é verificadoo com regu
pela sua relevância
r
criminal poossam obsttar, no quadro da lei, à manutenção da
autorizaçãão concedid
da.
Especificamente no que concerrne à inten
nsificação do combatee à imigraçãão ilegal
destacam‐‐se como principais prioridadess o envolvvimento daa equipa mista
m
de
prevenção
o criminal no combatte à criminalidade asssociada a aatos migrattórios, a
intensificaação da insspeção, fisccalização e afastamentto de indivvíduos direttamente
conotadoss com prátticas criminnais e o de
esenvolvime
ento de açõões de inspeção e
fiscalização direcionadas para o trabalho ile
egal e tráfico
o de seres hhumanos.

XII.

o de condiçções de accolhimento e integraçção de imiggrantes. Aiinda em
Promoção
matéria de política de
d imigraçãão, com baase numa visão
v
integrrada do fenómeno
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migratório
o, será pro
omovida a imigração legal e me
elhorados oos mecanissmos de
integração
o de cidadããos estranggeiros em território
t
nacional. Neesse sentido, serão
desburocrratizados oss procedimeentos ineren
ntes à verte
ente docum
mental, com especial
destaque para o alargamento dda instalação do Siste
ema de Infformação e Gestão
Automatizzada de Pro
ocessos (SI GAP) e pro
omovida mais e melhhor informaação aos
cidadãos estrangeiros
e
s através doo “Portal do
o Imigrante””.
XIII.

Incrementto da coope
eração multtilateral com
m os paísess da União EEuropeia e da CPLP
e da cooperação biilateral com
m o Reino
o de Espan
nha. A dim
mensão externa da
p
segurança interna assume uma importância cada vez mais signifficativa na proteção
ens. Nesta senda, o Gooverno conttinuará a
dos cidadããos e na salvaguarda ddos seus be
dedicar paarticular relevância à ccooperação
o internacional de natuureza bilate
eral e/ou
multilateraal, nomeadamente noss domínios da prevençção e do com
mbate ao crime, da
gestão e do controlo das fronnteiras e, bem assim, da preveenção e se
egurança
rodoviárias e da prote
eção civil.
Para tal desiderato
o, continuaaremos a assegurar uma parrticipação ativa e
empenhad
da nos meccanismos d e cooperaçção estabelecidos ao nnível do Esspaço de
Liberdade e Segurançça da Uniãoo Europeia, cooperando
o com as aggências europeias e
com os demais
d
Esttados‐mem
mbros na prevenção
p
e no com
mbate a to
odos os
fenómeno
os que possaam colocar em causa a segurança e a tranqu ilidade públicas. De
igual mod
do, serão prosseguido
p
os os esforçços no sentido de esttreitar os laços
l
de
cooperaçãão que, nesste domínioo específico
o da segurança internna, unem o Estado
Portuguêss e os demais Estados dda Comunid
dade de Paísses de Línguua Portugue
esa.
Paralelamente, atend
dendo à impportância estratégica da
d bacia do mediterrân
neo e da
cooperaçãão com os Estados
E
do Norte de África,
Á
serão
o prosseguiidos os esfo
orços de
incrementtar a cooperação estabbelecida no contexto do
d Diálogo 55+5 (que un
ne os 10
Estados das bacias norte
n
e sul do medite
errâneo), em
m especial nas dimen
nsões de
segurançaa interna e de migraçções, bem como o fo
ortalecimennto da coo
operação
operacional com oss Estados que integrram o designado G 4 (mecanismo de
cooperaçãão reforçad
da, iniciadoo em 2013
3, e que une
u
as forrças e servviços de
segurançaa de Portuggal, Espanhha, França e Marroco
os) prevenddo‐se aindaa para o
corrente ano
a a concclusão das negociaçõe
es e assinatura de im
mportantes acordos
bilaterais com
c
a Françça.
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Especial attenção seráá igualmentte dedicada à cooperaçção com oss Estados Unidos da
América, nomeadam
n
ente no co ntexto da Conferência
C
a Iberoamerricana de Ministros
M
do Interio
or. Por fim, importaráá destacar o importa
ante papel que, no contínuo
c
reforço daa cooperaçãão internaciional desenvolvida pelo Ministérioo da Admin
nistração
Interna – em
e domínio
os tão relevvantes como
o a formaçã
ão e troca dde informações e de
boas prátiicas; a prevvenção e o combate ao crime, em
e particu lar à criminalidade
grave e orrganizada e todos os feenómenos associados ao tráfico dde estupefaacientes,
de armas e de seres humanoss; o terroriismo e a radicalização
r
o; a vigilân
ncia e o
d fronteiras; bem com
mo o contro
olo dos fluxo
os migratórrios e ao combate à
controlo de
imigração ilegal – devverá continuuar a ser prrestado pela
a Rede de O
Oficiais de Ligação
L
e
Oficiais dee Ligação de
e Imigração do Ministério da Administração Innterna.
XIV.

Aproveitamento doss fundos co
omunitárioss enquanto
o potenciaddores da se
egurança
interna e da proteção civil. As ddificuldadess financeirass que o Estaado Português vem
ndo deverãão constituiir‐se como um fator de incentivvo para o recurso,
atravessan
sempre qu
ue possível,, a novas foontes de fin
nanciamentto que posssam contrib
buir para
as compleexas tarefass da segura nça internaa e da proteção civil. N
Neste contexto, no
decurso de
d 2014, continuarem
mos a envidar esforço
os no senttido de garantir o
máximo aproveitame
a
ento possívvel dos fundos comu
unitários d isponíveis para os
domínios de interven
nção no âm
mbito da seggurança interna. Assim
m, continuaremos a
desenvolver mecanissmos que ppermitam assegurar a conclusão da implem
mentação
do Quadro
o Financeirro Plurianuaal 2007‐201
13 (cujo pe
eríodo de eexecução te
erminará
em 2015), com particcular destaqque para o Programa
P
Quadro
Q
Soliddariedade e Gestão
de Fluxos Migratório
os (onde sse incluem os Fundo Europeu para as Frronteiras
Externas; Fundo Euro
opeu para os Refugiados; Fundo
o Europeu para o Rettorno; e,
Fundo Europeu paraa a Integraação de Naacionais de
e Países Teerceiros) e para o
Programa Operacional para a V
Valorização do Territórrio (nomeaddamente, o Eixo II,
dedicado à Gestão e Prevenção
P
dde Riscos).
Atendendo ao início
o, no corrrente ano de 2014, do novo Q
Quadro Fin
nanceiro
Plurianual para o período 20144‐2020, dare
emos continuidade aoos esforços que, ao
longo dos últimos do
ois anos, vêêm sendo desenvolvido
os no sentiddo de imple
ementar
has de apoio
o para os seetores relevvantes em matéria de segurança interna,
novas linh
com particcular destaq
que para o Fundo paraa a Segurançça Interna e para o Fun
ndo para
Relatório Anuual de Segurança Interna 2013
Página 410

o Asilo e Migrações. Ainda nestte contexto
o, continuarrão, também
m, a ser en
nvidados
esforços no
n sentido de
d garantir que, na dim
mensão específica dos fundos estruturais,
particular atenção de
everá conti nuar a ser dedicada à dimensão da proteçãão civil e
nção e resposta a deesastres e a acidentes naturais ou resultaantes da
da preven
intervençãão humana..
XV.

Promoção
o da Segura
ança Rodovviária. A seggurança rod
doviária ma nter‐se‐á co
omo um
dos pilaress fundamen
ntais do nossso sistema de seguran
nça interna.. Nesse sentido, em
2014 proccuraremos consolidar
c
oos bons ressultados qu
ue temos vi ndo a alcan
nçar nos
últimos an
nos em matéria de sinnistralidade
e rodoviária
a, os quais culminaram
m com o
registo, em
m 2013, da menor taxaa de sinistraalidade rodo
oviária das úúltimas décadas em
Portugal.
Enquanto problema complexo de segurança e saúd
de públicass, de liberd
dade de
olvimento ssocial, a prevenção
circulação, de racionalidade ecoonómica e de desenvo
odoviária eexige umaa política concertadaa que engglobe o
da sinistrralidade ro
melhoram
mento dos eixos viárrios, a seggurança do
os veículoss, a formaação de
condutorees, o ape
erfeiçoame nto das soluções legais, a

fiscalizaçãão dos

comportam
mentos de risco e, em geral, a criação de um
m ambiente cívico, resp
ponsável
e solidário
o nas estrad
das.
Nesse partticular, a Esstratégia Naacional de Segurança Rodoviária (22008‐2015)), que foi
objeto de uma revisãão intercala r em 2013, desempenha um papeel fundame
ental. No
decurso dessa revisão, e na seqquência de uma profun
nda análisee das estatíssticas de
g
e fatores de ri sco, o que levou à
sinistralidaade, foram identificaddos novos grupos
redefinição dos obje
etivos estraatégicos que lhe presidem e quee balizarão
o a ação
governativva nesta maatéria. Desttaca‐se, nesste âmbito, a melhoriaa da seguraança dos
condutorees de veícu
ulos ligeiross e em de
eslocação em
e trabalhoo, a proteção dos
utentes mais
m
vulnerráveis (nom
meadamentte peões, ciclistas
c
e de conduttores de
veículos de duas rodaas a motor)), o aumentto de segurança dentroo das localidades, a
redução dos
d principaais comporttamentos de risco (dessignadamennte os relaccionados
com o exxcesso de velocidade , com a condução
c
sob
s
o efeitto do álcool e de
substanciaas psicotróp
picas, com a não utilização de disspositivos dde segurançça e com
o uso dos meios de comunicaçã
c
ão móvel) e a melhoria
a do socorroo e tratame
ento das
vítimas.
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Especificamente no que conceerne à fiscaalização do
os comporttamentos de
d risco,
iremos ap
postar na co
onsolidaçãoo do Sistem
ma Nacional de Controolo de Veloccidade e
reforçar a atividade fiscalizado ra em mattéria de trâ
ânsito. Sim ultaneamen
nte será
promovido
o o aperfeiçoamento do processamento co
ontraordennacional atrravés da
melhoria de condições dos vários organismos
o
com ressponsabilid
dades e
ncias neste domínio àss funcionalid
dades do Sistema de CContra‐Ordenações
competên
de Transitto (SCOT). Saliente‐se,
S
, ainda, a criação
c
de sinergias
s
coom outras áreas
á
da
administraação pública, nomeadaamente com
m a Autorid
dade Tributtária, no sentido de
aumentar a eficiênciaa e diminuirr os temposs processuaiis.
o da preven
nção rodoviáária, particu
ular atenção será dadaa ao lançam
mento de
No âmbito
campanhaas que prom
movam a aadoção de comportam
mentos cíviccos na estrrada. Do
mesmo modo,
m
um melhor
m
connhecimento
o da sinistra
alidade roddoviária, te
endo em
vista a prromoção de alteraçõees que a previnam
p
e mitiguem,, será prossseguido
através do
o processo de
d georeferrnciação de acidentes. Por fim, salliente‐se a intenção
i
de criar o “Portal do
o Acidente””, através do
d qual os condutore s acidentad
dos e as
companhias segurado
oras poderãão aceder, de
d forma simples e ráppida, a dado
os sobre
sinistros.
XVI.

Consolidação e reforço do Sisttema de Proteção Civ
vil. Para pooder respo
onder de
forma efficaz ao vasto leq ue de ameaças co
om que

nos defro
ontamos

quotidianaamente, a proteção
p
ci vil tem de ser equacio
onada e as segurada de
d forma
transversaal e integrad
da. De factoo, para além
m do trabalh
ho em matééria de combate aos
incêndios florestais – mais visívvel durante
e os meses de Verão – a protecção civil
desempen
nha um pap
pel fundameental noutro
os domínios ligados à proteção e socorro
das populaações, sejam
m eles de ínndole natural (cheias e inundaçõees, sismos, ondas
o
de
calor e de frio, tornados, etc .) ou de cariz
c
tecnológico (dessastres envvolvendo
mercadoriias perigosaas, emergêências radio
ológicas, am
meaças NRRBQ, entre outros).
Nesse sen
ntido, as prrincipais prrioridades na
n área da protecçãoo civil passaam pelo
reforço e consolidaçã
c
ão do sistem
ma de prote
eção e soco
orro, aproveeitando as sinergias
s
de uma attuação conjunta entre as áreas daa segurança
a interna e dda defesa nacional,
n
pela atualização do planeamennto de em
mergência, pela
p
análisee permane
ente das
ela informaçção e proxim
midade às populações.
p
.
vulnerabilidades e pe
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No que co
oncerne especificamennte ao com
mbate de in
ncêndios floorestais, o Governo
G
asseguraráá o reforço do disposittivo de com
mbate, o qu
ual contará em 2014 co
om mais
meios aérreos do qu
ue no ano transato. Simultaneam
S
mente, proocederemoss a uma
reformulação na gesstão da redde nacional de postoss de vigia ccuja manuttenção e
operacionalização po
ode, após coontratualizaação, passa
ar para a reesponsabilid
dade das
autarquiass locais. Saabendo o ppapel central que os bombeiros ocupam no
n nosso
sistema de
d protecçãão civil, appostaremoss na sua formação
f
e equipam
mento. A
aprovação
o de um novo
n
Planoo de Form
mação de Bombeiros
B
que respo
onde às
necessidad
des sentidaas em matééria de combate a incê
êndios foi jáá passo imp
portante
neste objeectivo. De acordo
a
com
m este plano
o, a formação básica ddeve realizaar‐se nos
corpos do
os bombeirros e nas

unidades locais de formação
f
eexistentes no País,

devendo a qualificaçção de elem
mentos de comando, graduadoss e formadores ser
feita nos centros
c
de formação
f
daa Escola Nacional de Bombeiros (EENB).
Aproveitan
ndo as oportunidad es de financiamento
o comunittário, serão
o ainda
garantidass as condiçções necesssárias e ade
equadas ao
o desempennho dos co
orpos de
bombeiross através da requalifficação dos quartéis existentess, da aquissição de
viaturas, de
d equipam
mentos de pprotecção individual e de meios de comunicação e,
ainda, do aperfeiçoam
a
mento da caartografia de
d risco.

Lisboa
L
e SSI, 28 de março
o de 2014
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