OE2021.GOV.PT

OE2021.GOV.PT

1

OE2021.GOV.PT

2

Administração Interna

A. Principais prioridades
B. Segurança Interna
C. Proteção e Socorro
D. Segurança rodoviária
E. Migrações – da solidariedade e responsabilidade à gestão
de fronteiras e promoção da migração legal
F. Presidência Portuguesa da UE
G. Programa Orçamental
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A. PRINCIPAIS PRIORIDADES
•

Plano plurianual de admissões na GNR, na PSP e no SEF, assegurando o
contínuo rejuvenescimento e a manutenção de elevados graus de
prontidão e eficácia operacional dos seus efetivos;

•

Nova lei de programação de investimentos em infraestruturas e
equipamentos nas forças e serviços de segurança;

•

Programa de habitação para jovens elementos das forças de segurança
em início de carreira;

•

Aposta em novos modelos de gestão das forças e serviços de segurança
(FSS), através da criação de um modelo de serviços partilhados, no
sentido da integração gradual das estruturas de apoio técnico e de
suporte logístico;

•

Promoção da migração legal, aprofundando a atribuição de autorizações
de residência e renovação de títulos, e salvaguarda dos direitos dos
migrantes.

•

Garantir o direito ao asilo e à proteção subsidiária aos refugiados que se
dirijam a Portugal ou incluídos em programas, de caráter bilateral ou
internacionais, de recolocação ou reinstalação, designadamente de
menores não acompanhados no âmbito da UE, ou o programa de
reinstalação no âmbito da ONU;

•

Reforma do sistema de proteção civil com o reforço dos pilares da
prevenção e resposta, através da concretização do novo modelo
territorial de resposta de emergência e proteção civil, baseado em
estruturas regionais e sub-regional;

•

Lei de Programação de Investimentos em Proteção Civil

•

Execução da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030,
baseada no Sistema de Transporte Seguro e na Visão Zero como eixos
fundamentais estruturantes dos objetivos e medidas de prevenção e
combate à sinistralidade na rede rodoviária;

•

Presidência Portuguesa da UE: Reforçar a resiliência das nossas
sociedades, acolher e proteger os cidadãos, garantir a segurança através
de uma abordagem preventiva, promover a segurança e a paz no mundo.
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B. SEGURANÇA INTERNA
Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das
Forças e Serviços de Segurança

•

Modernizar continuamente os meios operacionais das FSS, elevando a sua
capacidade de atuação e desempenho e garantindo o planeamento
estratégico das aquisições.

•

Assegurar a execução integral da Lei de Programação de infraestruturas
e equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da
Administração Interna: 454,6 M€ no período 2017-2021, deduzidos os
cativos nas medidas Veículos, EAAO, EFE e STIC se traduz numa dotação
disponível de sensivelmente 413M€.

Pagamento dos Retroativos às Forças de Segurança por suplementos
não pagos em período de férias entre 2010 e 2018
•

114 M€ entre 2020 e 2023 (65,5M€ GNR | 48,5 M€ PSP)
o 28,6 M€/ano, pagos em duas prestações: abril e setembro
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Orientações estratégicas
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Plano plurianual de admissões na GNR, na PSP e no SEF, assegurando o
contínuo rejuvenescimento e a manutenção de elevados graus de prontidão
e eficácia operacional dos seus efetivos;
Nova lei de programação de investimentos em infraestruturas e
equipamentos nas forças e serviços de segurança;
Programa de habitação para jovens elementos das forças de segurança em
início de carreira;
Preparação do modelo de serviços partilhados, no sentido da integração
gradual das estruturas de apoio técnico e de suporte logístico, eliminando
redundâncias, simplificando estruturas e concentrando os recursos na
missão operacional;
Consolidação e melhoria dos Programas Especiais de Policiamento de
Proximidade desenvolvidos pelas Forças de Segurança, com o objetivo
de prevenir a criminalidade, garantir a ordem, a segurança e a
tranquilidade públicas e proteger pessoas e bens;
Aposta em medidas de segurança em meios escolar, através do reforço do
Programa Escola Segura, com o objetivo de garantir segurança, prevenir e
reduzir a violência e comportamentos de risco, e melhorar o sentimento de
segurança no meio escolar;
Aprofundamento da nova geração de Contratos Locais de Segurança: MAI
Município, MAI Bairro, MAI Cidadão, em estreita colaboração com as
autarquias locais e instituições sociais;
Reforço da Prevenção e do Combate à Violência Doméstica.
Reforço das soluções tecnológicas da Rede Nacional de Segurança Interna
e consolidação do centro cibersegurança, fortalecendo as soluções de
segurança e proteção da informação;
Expansão e consolidação dos Sistemas de Videovigilância;
Continuação do trabalho de promoção de segurança em contexto
desportivo;
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C. PROTEÇÃO E SOCORRO
Redução da sinistralidade
•

Área ardida situou-se 51% abaixo da média dos últimos 10 anos, menos 49%
de incêndios rurais relativamente à média do mesmo período (até final de
outubro). Arderam 66.714 hectares, quando a média da última década se
situou nos 137.475 hectares

•

2.º valor mais reduzido em número de incêndios desde 2010.

•

4.º valor mais reduzido de área ardida desde 2010.

•

9.640 incêndios rurais (média entre 2010 e 2019 foi de 18.859 incêndios).

Orientações Estratégicas

•

Preparação da Lei de Programação de Investimentos em Proteção Civil

•

Implementação das estruturas regionais que integram o novo modelo
territorial de resposta de emergência e proteção civil.

•

Reforço do Programa de Proteção Civil Preventiva, integrando todas as
áreas de gestão de risco de catástrofe.

•

Implementação do Sistema de Planeamento Civil de Emergência nas redes
da indústria, energia, transportes e mobilidade, comunicações, agricultura,
ambiente, saúde e ciberespaço.

•

Reforço do diálogo com as entidades representativas do setor dos
bombeiros, com vista ao reforço do financiamento das Associações
Humanitárias e de incentivos ao voluntariado.
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D. SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Melhoria dos indicadores
•

Entre 2016 e 2020, todos os indicadores de sinistralidade apresentaram uma
tendência decrescente:
-19,7% de acidentes com vítimas;
-12,0% de acidentes com mortos e/ou feridos graves;
-7,1% de vítimas mortais;
-14,4% de feridos graves;
-22,8% de feridos leves.

•

Aposta na fiscalização entre 2019 e 2020:
→ + 31% no número de veículos fiscalizados, quer presencialmente,
quer através de meios de fiscalização automática, atingindo um
total de cerca de 85,5 milhões de veículos controlados, e
→ + 62% de autos de contraordenação no SCoT no mesmo período.

Orientações Estratégicas

•

Redução da sinistralidade | Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária
2021-2030 – VISÃO ZERO 2030 - alinhada com ONU e UE

•

Aumento da eficiência dos processos | Revisão do Código da Estrada e
aposta na digitalização e desmaterialização de processos
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E. MIGRAÇÕES –

DA SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE À GESTÃO DE

FRONTEIRAS E PROMOÇÃO DA MIGRAÇÃO LEGAL

•

Promoção da migração legal, aprofundando a atribuição de autorizações
de residência e renovação de títulos, e a salvaguarda dos direitos dos
migrantes;

•

Garantia do direito ao asilo e à proteção subsidiária aos requerentes de
proteção internacional que se dirijam a Portugal ou incluídos em
programas de recolocação ou reinstalação, designadamente de menores
não acompanhados no âmbito da UE, acordos bilaterais ou o programa de
reinstalação no âmbito da ONU.

F. PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UE

•

Aprender com o passado na preparação do futuro - Reforçar a resiliência
das nossas sociedades | Gestão de catástrofes e proteção civil

•

Uma Europa que acolhe e protege | Migrações, Schengen e gestão de
fronteiras

•

Uma Europa segura que aposta na abordagem preventiva | Cooperação
policial

•

A Europa, promotora de segurança e paz no mundo - Política de Cooperação
para a Segurança e Defesa Civil
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G. PROGRAMA ORÇAMENTAL
• Orçamento para 2021: 2.215,88 M€
(RI: 1.632M€ + RP: 541,98M€ + FC: 41,9M€)

• - 3,86M€ face a 2020:
• RI: +17,4M€ (+1%)
• RP: - 13,57M€ (-3%)
• FC: - 7,7M€ (-16%)

• Estrutura: despesas com o pessoal representam cerca de
75,48% do orçamento; a aquisição de bens e serviços cerca
de 10,85% do orçamento

• Investimento: representa cerca de 5,21% do orçamento

+
30 M€ atos eleitorais e 28,6 M€ pagamento de retroativos

Dotação inicial por fonte de financiamento
(milhares de €)
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