Programa Operacional:

Autoridade de Gestão do Programa Operacional
Temático Competitividade Internacionalização

Eixo Prioritário:

Eixo V – Reforço da capacidade institucional das
autoridades públicas e das partes interessadas e
da eficiência administrativa

Objetivo Temático:

OT 2 - Melhorar o acesso às tecnologias de
Informação e da Comunicação, bem como, a sua
utilização e qualidade

Prioridade de Investimento:

PI 2.3 – O reforço das aplicações TIC para a
administração em linha, a aprendizagem em linha,
a infoexclusão, a cultura em linha e a saúde em
linha

Tipologia de Intervenção:

TI 50 - Promoção das TIC na administração e
serviços públicos

Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento:

FSE

Código e Designação do Aviso:

01/SAMA/2015 – Sistema de Apoio à Modernização
e Capacitação da Administração Pública

Código da Operação:

POCI-05-5762-FSE-037763

Designação da Operação:

Projeto CESSSIME: Capacitação de Estruturas de
Segurança e Suporte aos Sistemas de Informação do
Ministério da Economia

Entidade Beneficiária:

Secretaria Geral da Economia (NIF 600081125)

Descrição da Operação:

Desenvolvimento de medidas transversais de
racionalização das TIC e criação de quatro
subprojectos:
•
•

A - Gestão do Risco e da Segurança da
Informação
B - Gestão dos Serviços de Informação.

Custo total elegível aprovado:

196.000,00 €

Apoio financeiro da União
Europeia:

111.622,00 €

Taxa de comparticipação:

56,95%

16 de outubro de 2018

Apoio financeiro público
nacional:

84.378,00€

Taxa de comparticipação:

43,05%

Localização/ região de
intervenção:

NUTS II 100%

Data de aprovação:

26/01/2018

Data de Reprogramação:
Data de início aprovada:

31/07/2015

Data de início reprogramada:
Data de conclusão aprovada:

31/05/2018

Data de conclusão
reprogramada:
Objetivos, atividades e
resultados esperados /
atingidos:

A presente operação tem como objetivo dotar o
Ministério da Economia, através da Secretaria Geral
e dos serviços por ela disponibilizados, de
estruturas capazes de garantir que a informação
necessita de ser convenientemente protegida, no
sentido de manter a sua confidencialidade,
disponibilidade e integridade por meio da aplicação
de gestão de riscos e fornecer confiança para as
partes interessadas de que os riscos são
adequadamente geridos.

Custo total elegível
executado:
(ano 2018)

154.490,40 €

Apoio financeiro da União
Europeia:
(ano 2018)

87.982,28 €

Taxa de comparticipação:
(ano 2018)

56,95%

Taxa de execução financeira:
(ano 2018)

78,82%

Estado da operação:

Em execução

16 de outubro de 2018

