
5080  Diário da República, 1.ª série — N.º 150 — 5 de Agosto de 2009 

 Für die Republik Österreich: 

  
 Pela República Portuguesa: 

  
 Suomen tasavallan puolesta:
För Republiken Finland: 

  
 För Konungariket Sverige: 

  
 For the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland: 

  

 Resolução da Assembleia da República n.º 68/2009

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República 
Federativa do Brasil sobre Cooperação no Domínio da Defesa, 
assinado no Porto em 13 de Outubro de 2005.

A Assembleia da República resolve, nos termos da alí-
nea i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Cons-
tituição, aprovar o Acordo entre a República Portuguesa 
e a República Federativa do Brasil sobre Cooperação no 
Domínio da Defesa, assinado no Porto em 13 de Outubro 
de 2005, cujo texto, na versão autenticada em língua por-
tuguesa, se publica em anexo.

Aprovada em 12 de Junho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA 
E A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

SOBRE COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DA DEFESA

A República Portuguesa e a República Federativa do 
Brasil, doravante referidas como as «Partes»:

Tendo presente o Tratado de Amizade, Cooperação e 
Consulta entre a República Portuguesa e a República Fe-
derativa do Brasil, assinado em Porto Seguro em 22 de 
Abril de 2000, e em especial o seu artigo 65.º;

Conscientes de que os seculares vínculos históricos e 
culturais que unem os povos de Portugal e do Brasil con-
ferem uma dimensão especial às relações bilaterais entre 
ambos os países;

Convictas de que esses vínculos constituem por si só 
uma garantia segura de uma cooperação frutuosa também 
em matéria de defesa;

Considerando que essa cooperação pode ser alargada e 
aprofundada em vários domínios da segurança e defesa, 
incluindo as tecnologias e indústrias de defesa, e tendo 
presente as diversas actividades e intercâmbios já desen-
volvidos ao nível da cooperação militar;

Tendo em mente o interesse comum na manutenção da 
paz e da segurança no domínio internacional e a solução 
por via pacífica dos conflitos internacionais;

Reafirmando a intenção de promover e formalizar as 
relações bilaterais de defesa entre si, baseadas na amizade 
e cooperação que caracterizam o relacionamento entre os 
dois países;

acordam o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

A cooperação entre as Partes, regida pelos princípios 
da igualdade, reciprocidade e interesse mútuo, em respeito 
pelas respectivas legislações nacionais e pelas obrigações 
internacionais assumidas, tem como objectivos:

a) Promover a cooperação em assuntos relativos à de-
fesa, nomeadamente nas áreas de pesquisa e desenvol-
vimento, aquisição de bens e serviços de defesa e apoio 
logístico;

b) Partilhar conhecimentos e experiências adquiridos 
em campos de operações na utilização de equipamentos 
militares de origem nacional e estrangeira, bem como na 
execução de operações internacionais de manutenção de 
paz;

c) Partilhar conhecimentos nas áreas da ciência e da 
tecnologia;

d) Promover acções conjuntas de treino e instrução 
militar, exercícios militares conjuntos, bem como a cor-
respondente troca de informação;

e) Cooperar em assuntos relacionados com equipamen-
tos e sistemas militares;

f) Cooperar noutras áreas no domínio da defesa que 
possam ser de interesse mútuo.

Artigo 2.º
Âmbito da cooperação

A cooperação entre as Partes no domínio da defesa 
desenvolver-se-á da seguinte forma:

a) Visitas mútuas de delegações de alto nível e institui-
ções civis e militares;

b) Reuniões de pessoal e reuniões técnicas;
c) Reuniões entre as instituições de defesa equivalentes;
d) Intercâmbio de instrutores e estudantes de instituições 

militares;
e) Participação em cursos teóricos e práticos, estágios, 

seminários, conferências, debates e simpósios que ocor-
ram em unidades militares, bem como em entidades civis 
com interesse para a defesa e de comum acordo entre as 
Partes;

f) Visitas de navios de guerra;
g) Eventos culturais e desportivos;
h) Promoção de relações comerciais no âmbito da de-

fesa;
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i) Implementação e desenvolvimento de programas e 
projectos de aplicação de tecnologia de defesa, com a 
possibilidade de participação de entidades civis e militares 
de âmbito estratégico para as Partes.

Artigo 3.º
Responsabilidades financeiras

Cada Parte será responsável pelas suas despesas, de-
signadamente:

a) Custos de transporte de e para o ponto de entrada do 
Estado anfitrião;

b) Despesas relativas ao seu pessoal, incluindo as de 
alimentação e de alojamento;

c) Despesas relativas a tratamento médico, dentário, 
remoção ou evacuação do seu pessoal doente, ferido ou 
falecido.

Artigo 4.º
Assistência médica

Sem prejuízo do disposto na alínea c) do artigo 3.º, as 
Partes deverão prestar a assistência médica necessária a 
situações ocorridas nos seus territórios, durante o desenvol-
vimento de actividades no âmbito de programas bilaterais 
de cooperação no domínio da defesa, em estabelecimentos 
médicos das Forças Armadas ou, se necessários, noutros 
estabelecimentos.

Artigo 5.º
Responsabilidade civil

1 — Uma Parte não intentará nenhuma acção cível con-
tra a outra Parte ou membro das Forças Armadas da outra 
Parte por danos causados no exercício das actividades que 
se enquadrem no âmbito do presente Acordo.

2 — Nos termos da legislação nacional do Estado an-
fitrião, as Partes indemnizarão qualquer dano causado a 
terceiros por membros das suas Forças Armadas.

3 — Se as Forças Armadas de ambas as Partes forem 
responsáveis pelo dano causado a terceiros, assumirão 
ambas, solidariamente, a responsabilidade.

Artigo 6.º
Protecção da informação classificada

1 — A protecção da informação classificada que vier a 
ser trocada entre as Partes será regulada em conformidade 
com um Acordo sobre Protecção de Informação Classifi-
cada a concluir entre as Partes.

2 — Enquanto o Acordo a que se refere o número ante-
rior não entrar em vigor, toda a matéria classificada trocada 
directamente entre as Partes e a informação de interesse 
comum obtida de outras formas, por cada uma das Partes, 
serão protegidas de acordo com os seguintes princípios:

a) A Parte destinatária não fornecerá a países terceiros 
qualquer armamento, equipamento militar ou tecnologia, 
nem difundirá informação obtida sob este Acordo, sem a 
prévia autorização da Parte remetente;

b) A Parte destinatária procederá à classificação de 
igual grau de sigilo ao atribuído pela Parte remetente e, 
consequentemente, tomará as necessárias medidas de pro-
tecção;

c) A informação será apenas usada para a finalidade 
para que foi fornecida ou obtida;

d) O acesso à informação classificada é limitado às 
pessoas que tenham «necessidade de conhecer» e que, no 
caso de informação classificada como «Confidencial» ou 
superior, estejam habilitadas com a adequada credenciação 
de segurança pessoal emitida pelas respectivas autoridades 
competentes;

e) As Partes informarão, mutuamente, sobre os graus 
de classificação da informação classificada transmitida; e

f) A Parte destinatária não poderá diminuir o grau de 
classificação de segurança ou desclassificar a informação 
classificada recebida, sem prévia autorização escrita da 
Parte remetente.

3 — As respectivas responsabilidades e obrigações das 
Partes quanto a providências de segurança e de protecção 
de matéria classificada continuarão aplicáveis não obstante 
o término deste Acordo.

Artigo 7.º
Protocolos complementares

1 — Com o consentimento das Partes, o presente Acordo 
poderá ser complementado por protocolos relativos a áreas 
específicas de cooperação no domínio da defesa, envol-
vendo entidades militares e civis.

2 — Os programas específicos de actividades decorren-
tes deste Acordo ou dos protocolos complementares serão 
elaborados, desenvolvidos e implementados por pessoal 
autorizado dos Ministérios da Defesa das Partes.

3 — Os protocolos complementares entrarão em vigor 
nos termos do disposto no artigo 11.º, passando a fazer 
parte integrante do presente Acordo, devendo o início da 
sua negociação ocorrer dentro de 60 dias após o recebi-
mento da última notificação.

Artigo 8.º
Revisão

Com o consentimento das Partes, pode o presente 
Acordo ser objecto de revisão, cujo processo de negocia-
ção e entrada em vigor seguirão as regras estabelecidas no 
n.º 3 do artigo anterior.

Artigo 9.º
Resolução de controvérsias

Qualquer controvérsia relativa à interpretação ou apli-
cação deste Acordo será resolvida através de consultas ou 
negociações por via diplomática, que incluirão a participa-
ção do Ministério da Defesa de Portugal e do Ministério 
da Defesa do Brasil.

Artigo 10.º
Vigência e denúncia

1 — O presente Acordo permanecerá em vigor até que, 
a qualquer momento, uma das Partes decida, por escrito 
e por via diplomática, notificar a outra da sua intenção de 
o denunciar. A denúncia produzirá efeitos 90 dias após a 
recepção da respectiva notificação.

2 — A denúncia não afectará os programas e actividades 
em execução ao abrigo do presente Acordo, salvo se as 
Partes decidam de outro modo.
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Artigo 11.º
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor no 30.º dia após a 
data de recepção da última notificação, por escrito e por 
via diplomática, pela qual uma das Partes informará a outra 
de que foram cumpridos os requisitos de direito interno 
necessários para tal efeito.

Feito no Porto, aos 13 de Outubro de 2005, em dois 
originais em língua portuguesa, sendo ambos igualmente 
autênticos.

Pela República Portuguesa:
João Gomes Cravinho, Secretário de Estado dos Negó-

cios Estrangeiros e da Cooperação.
Pela República Federativa do Brasil:
Samuel Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado 

Interino das Relações Exteriores. 

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Portaria n.º 844/2009
de 5 de Agosto

O Decreto -Lei n.º 121/2009, de 21 de Maio, criou a 
Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança, 
unidade de apoio tecnológico do Ministério da Adminis-
tração Interna, tendo -lhe definido a sua missão, atribuições 
e organização matricial.

Importa agora, no desenvolvimento daquele diploma 
legal, determinar o número máximo de chefes de equipa.

Assim:
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 

15 de Janeiro:
Manda o Governo, pelo Ministro da Administração 

Interna, o seguinte:

Artigo 1.º
Chefes de equipa

A dotação máxima de chefes de equipa multidisciplinar 
da Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança 
é fixada em 10.

Artigo 2.º
Produção de efeitos

A presente portaria produz efeitos a 1 de Junho de 
2009.

O Ministro da Administração Interna, Rui Carlos Pereira, 
em 28 de Julho de 2009. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Portaria n.º 845/2009

de 5 de Agosto

O Decreto -Lei n.º 60/2009, de 4 de Março, procedeu 
à criação de mais cinco novos julgados de paz, dando 

continuidade ao Plano de Acção para o Descongestio-
namento dos Tribunais II (PADT II), aprovado pela Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 172/2007, de 6 de 
Novembro.

Os julgados de paz são tribunais de proximidade que 
visam resolver litígios muito directamente relacionados 
com a vida dos cidadãos, de forma mais simples, rápida 
e próxima, mas com todas as garantias da decisão de um 
tribunal. Em concreto, julgam frequentemente conflitos em 
matéria de arrendamento, condomínio, pequenas dívidas 
e demarcação de prédios.

Os princípios caracterizadores dos julgados de paz, ao 
permitirem e pugnarem pela participação e responsabili-
zação das partes na superação dos conflitos, pelo recurso 
a um meio não adversarial de resolução de litígios — a 
mediação — , ou submissão ao julgamento pelo juiz de 
paz, consubstanciam um contributo assinalável na ambicio-
nada mudança do sistema de administração da justiça, no 
sentido de a tornar mais acessível aos cidadãos, ao mesmo 
tempo que contribuem para o descongestionamento dos 
tribunais judiciais.

Os bons resultados que têm vindo a ser obtidos por 
estes tribunais de proximidade devem ser assinalados. 
Desde 2002, ano de entrada em funcionamento dos pri-
meiros quatro julgados de paz, que estes tribunais têm 
visto o seu número de processos entrados aumentar todos 
os anos, tendo sido atingido, até ao momento, o número 
de 28 000 processos entrados. Constata -se igualmente 
que o tempo médio de resolução dos conflitos se tem 
mantido estável em cerca de dois a três meses, não obs-
tante os sucessivos aumentos do número de processos 
entrados, o que demonstra a boa capacidade de resposta 
dos julgados de paz. Finalmente, deve assinalar -se que 
a criação e instalação de julgados de paz se realiza 
hoje no quadro da execução do Plano de Desenvolvi-
mento da Rede dos Julgados de Paz, o qual estabelece 
critérios científicos auxiliadores da decisão política de 
criação de novos julgados de paz, definindo prioridades 
e áreas territoriais de abrangência dos novos julgados 
de paz. Com este Plano rompeu -se definitivamente com 
os critérios casuísticos que vinham sendo utilizados 
para a criação destes novos tribunais de proximidade, 
ao mesmo tempo que se reuniram as condições para 
que, no momento da criação de novos julgados de paz, 
a sua procura potencial seja transformada em procura 
efectiva. Cabe agora, reunidas as necessárias condições 
humanas e materiais, proceder à instalação do Julgado 
de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Carregal do 
Sal, Mangualde e Nelas.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Justiça, ao abrigo 

do disposto no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 78/2001, de 
13 de Julho, e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 60/2009, 
de 4 de Março, o seguinte:

Artigo 1.º

É instalado o Julgado de Paz do Agrupamento dos Con-
celhos de Carregal do Sal, Mangualde e Nelas, que entra 
em funcionamento no dia 6 de Agosto de 2009.

Artigo 2.º

É aprovado o respectivo Regulamento Interno, em anexo 
à presente portaria.




