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Artigo 13.o

Conservação dos dados

Sem prejuízo do previsto no artigo 5.o relativamente
à eliminação de determinados dados, os dados cons-
tantes do registo informático de execuções são conser-
vados em registo até 10 anos após a extinção da instância.

Artigo 14.o

Consulta para fins de investigação criminal ou estatística

1 — Os dados registados na base de dados podem
ser consultados, pelas entidades competentes, para efei-
tos de investigação criminal ou de instrução em pro-
cessos judiciais, sempre que os dados não possam ou
não devam ser obtidos através das entidades a quem
respeitam.

2 — A informação contida nos dados pode ser divul-
gada para fins de estatística, desde que não possam ser
identificáveis as pessoas a quem respeitam.

Artigo 15.o

Segurança dos dados

1 — São objecto de controlo, tendo em vista a segu-
rança da informação:

a) Os suportes de dados, a fim de impedir que
possam ser lidos, copiados, alterados ou elimi-
nados por qualquer pessoa ou por qualquer
forma não autorizada;

b) A inserção de dados, a fim de impedir a intro-
dução, bem como qualquer tomada de conhe-
cimento, transmissão, alteração ou eliminação
não autorizada de dados pessoais;

c) O acesso aos dados de modo que as pessoas
autorizadas só possam ter acesso aos dados que
interessem ao exercício dos seus interesses reco-
nhecidos por lei;

d) A transmissão de dados, para garantir que a
sua utilização seja limitada às entidades auto-
rizadas;

e) A introdução de dados, de forma a verificar-se
quando e por quem foram introduzidos.

2 — Compete ao director-geral da Administração da
Justiça garantir o respeito pelo disposto no número ante-
rior, nomeadamente através da implementação de sis-
temas de acesso mediante palavras-passe, medidas de
restrição de acessos aos equipamentos e aplicações, bem
como auditorias para verificação dos acessos ao registo
informático de execuções, a realizar através dos meca-
nismos previstos no artigo 12.o

Artigo 16.o

Regime transitório

No que respeita às acções entradas antes de 15 de
Setembro de 2003, são desde já inscritos no registo infor-
mático das execuções os dados actualmente sujeitos a
tratamento informático, sendo a inscrição dos restantes
efectuada no prazo máximo de um ano a contar da
entrada em vigor deste diploma.

Artigo 17.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia 15 de
Setembro de 2003.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 31
de Julho de 2003. — José Manuel Durão Barroso — João
Luís Mota de Campos.

Promulgado em 2 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 3 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

Decreto-Lei n.o 202/2003

de 10 de Setembro

O Decreto-Lei n.o 38/2003, de 8 de Março, procedeu
a uma alteração profunda do regime da acção executiva,
que se traduziu, entre outras inovações, na criação da
figura processual do agente de execução.

Tal função será exercida, primacialmente, por soli-
citadores de execução, profissionais que exercerão com-
petências até hoje atribuídas às secretarias judiciais,
sendo assim investidos de competência para a prática
de actos próprios de um oficial público.

A efectiva melhoria do funcionamento dos tribunais
e a maior celeridade da tramitação desta espécie de
acções depende não só da alteração legislativa já efec-
tuada mas também do recurso a meios expeditos para
a comunicação entre o solicitador de execução e as secre-
tarias judiciais, devendo estas duas entidades funcionar
em estreita colaboração.

Assim, introduz-se com o presente diploma, pela pri-
meira vez, uma regulamentação do disposto no n.o 5
do artigo 176.o do Código de Processo Civil relativa-
mente às comunicações por meios telemáticos a efectuar
pelas secretarias judiciais. Na verdade, até hoje, tal maté-
ria das comunicações só havia sido regulamentada no
que respeita à telecópia, por meio do Decreto-Lei
n.o 28/92, de 27 de Fevereiro.

As comunicações assim efectuadas permitirão uma
mais célere transmissão dos actos praticados, ficando
as reproduções em papel de tais comunicações por meios
telemáticos a ter o valor probatório de certidões dos
documentos transmitidos por tal via.

Por razões de prudência, impõe-se ainda que, no que
respeita aos documentos relativos ao acto de citação,
o solicitador de execução deve proceder à junção dos
respectivos originais, independentemente da sua comu-
nicação por meios telemáticos.

Por último, e como forma de assegurar a conformi-
dade das reproduções transmitidas com os respectivos
originais, confere-se ao juiz a faculdade de exigir a apre-
sentação dos mesmos.

Considerando o disposto no n.o 5 do artigo 176.o do
Código de Processo Civil.

Foi ouvida a Câmara dos Solicitadores.
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Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

O presente decreto-lei estabelece o regime das comu-
nicações por meios telemáticos entre a secretaria judicial
e o solicitador de execução, no âmbito das competências
a exercer por este último como agente de execução em
sede de processo executivo.

Artigo 2.o

Utilização dos meios telemáticos

1 — Na transmissão de quaisquer documentos, infor-
mações, notificações ou outras mensagens dirigidas ao
solicitador de execução pode a secretaria judicial utilizar
meios telemáticos que garantam a segurança das comu-
nicações, designadamente a respectiva confidenciali-
dade e fiabilidade, bem como a identificação inequívoca
do transmissor e do destinatário.

2 — Na transmissão de quaisquer documentos, infor-
mações ou outras mensagens dirigidas à secretaria judi-
cial pode o solicitador de execução utilizar os mesmos
meios telemáticos referidos no número anterior.

3 — Os meios telemáticos utilizados devem ainda
garantir a manutenção de um registo das comunicações
efectuadas, com identificação do respectivo emissor e
destinatário, data de transmissão e número de processo
a que a transmissão se refere.

4 — Os meios telemáticos a utilizar devem ser pre-
viamente aprovados por despacho do director-geral da
Administração da Justiça, depois de ouvida a Câmara
dos Solicitadores.

Artigo 3.o

Requisitos da transmissão

1 — Os meios telemáticos a utilizar devem assegurar
que o conteúdo das comunicações seja susceptível de
representação como declaração escrita.

2 — Podem ser transmitidas:

a) Reproduções dos originais dos documentos que
se pretende dar a conhecer;

b) Meras reproduções narrativas do teor dos docu-
mentos que se pretende dar a conhecer.

3 — A secretaria judicial deve juntar aos autos uma
reprodução em papel do conteúdo da comunicação efec-
tuada por meios telemáticos, que deve ser assinada pelo
oficial de justiça.

4 — O solicitador de execução deve conservar no seu
domicílio profissional, pelo prazo de 10 anos, os originais
dos documentos cuja comunicação seja efectuada por
meios telemáticos.

5 — No que respeita a quaisquer documentos res-
peitantes à efectivação do acto de citação, a comuni-
cação por meios telemáticos não dispensa a junção aos
autos pelo solicitador de execução dos respectivos
originais.

Artigo 4.o

Força probatória

A reprodução em papel da comunicação efectuada
por meios telemáticos nos termos do artigo anterior tem
o valor de certidão do documento reproduzido, podendo
tal força probatória ser invalidada ou modificada nos
termos do artigo 385.o do Código Civil.

Artigo 5.o

Dever de apresentação

O juiz pode determinar, a todo o tempo, oficiosa-
mente ou a requerimento de qualquer das partes, a apre-
sentação, pelo solicitador de execução, do original do
documento transmitido por meios telemáticos.

Artigo 6.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia 15 de
Setembro de 2003, aplicando-se aos processos instau-
rados a partir desta data.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 31
de Julho de 2003. — José Manuel Durão Barroso — João
Luís Mota de Campos.

Promulgado em 2 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 3 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Decreto-Lei n.o 203/2003
de 10 de Setembro

No sentido de adequar o quadro normativo português
às mais recentes orientações da União Europeia e da
OCDE, que apontam para a não discriminação do inves-
timento em razão da nacionalidade, o Governo institui,
com o presente diploma, um regime contratual único
e revoga o regime de registo a posteriori das operações
de investimento estrangeiro em Portugal. Desta forma,
põe-se termo ao tratamento diferenciado do investi-
mento estrangeiro face ao investimento nacional.

Por outro lado, importa referir que o regime con-
tratual de investimento, a que se alude no diploma, é
um regime especial de contratação de apoios e incentivos
exclusivamente aplicável a grandes investimentos e que,
por conseguinte, não exclui o regime geral de inves-
timento que se rege pela legislação em vigor, nomea-
damente no que se refere à regulamentação referente
aos incentivos atribuídos pelo Estado Português, através
dos fundos comunitários, ao abrigo do III Quadro
Comunitário de Apoio.

Em matéria de promoção e captação de investimento,
estão a desenvolver-se novas abordagens com vista a
atrair mais e melhor investimento para Portugal. Ao


