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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2010
Realiza -se em Portugal, no mês de Novembro de 2010, 

a Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN).

Esta Cimeira reveste -se da maior importância para o 
Estado Português e para todos os Estados membros da 
Organização.

Considerando a dimensão, visibilidade mediática e 
complexidade do evento, com representações ao mais 
alto nível dos 28 Estados membros, dos restantes países 
parceiros e das organizações participantes, é manifesta 
a necessidade de garantir a segurança interna. Torna -se, 
portanto, necessário prevenir a entrada no País de cidadãos 
ou grupos referenciados como habituais causadores de 
conflitos ou alterações da ordem pública ou cujos compor-
tamentos sejam susceptíveis de comprometer a segurança 
dos cidadãos nacionais e dos cidadãos estrangeiros que, 
por força deste evento, acorrerão ao nosso país.

Assim, entende o Governo ser necessário, por razões 
de ordem pública, repor o controlo documental em todas 
as fronteiras portuguesas durante o período da realização 
deste evento.

A presente resolução constitui uma medida de excepção 
ao regime de ausência de controlo de pessoas na passagem 
das fronteiras previsto no Código de Fronteiras Schengen, 
aprovado pelo Regulamento (CE) n.º 562/2006, do Parla-
mento e do Conselho, de 15 de Março. Nos termos do 
n.º 1 do artigo 23.º do referido regulamento, o controlo 
das fronteiras pode ser reintroduzido a título excepcional e 
durante um período de tempo limitado, em caso de ameaça 
grave à ordem pública e à segurança interna.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 

o Conselho de Ministros resolve:
1 — Estabelecer que no período compreendido entre 16 

e 20 de Novembro de 2010 é reposto o controlo documental 
em todas as fronteiras portuguesas, nos termos do n.º 6 do 
artigo 6.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.

2 — O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é a enti-
dade responsável pelo controlo de fronteiras nos termos 
do artigo 2.º da respectiva lei orgânica, aprovada pelo 
Decreto -Lei n.º 252/2000 de 16 de Outubro, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 290 -A/2001, de 17 de Novembro, e 
121/2008, de 11 de Julho, devendo, sempre que necessário, 
ser assistido por outras forças e serviços de segurança.

3 — Os pontos de passagem autorizados, na fronteira 
terrestre, são definidos por despacho do Ministro da Admi-
nistração Interna.

4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 28 de Outubro 
de 2010. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa. 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.º 304/2010
Por ordem superior se torna público que, por notifica-

ção de 15 de Março de 2010, o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter o 
Reino de Marrocos aderido, em conformidade com o ar-
tigo 45.º, à Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto 
Internacional de Crianças, adoptada na Haia em 25 de 
Outubro de 1980.

Adesão

Marrocos, 9 de Março de 2010.

(tradução)

De acordo com o n.º 3 do artigo 38.º, a Convenção irá 
entrar em vigor para Marrocos em 1 de Junho de 2010.

Em conformidade com o n.º 4 do artigo 38.º da Conven-
ção, a adesão apenas produzirá efeito nas relações entre 
Marrocos e os Estados Contratantes que tenham declarado 
aceitar essa adesão.

De acordo com o n.º 5 do artigo 38.º, a Convenção irá 
entrar em vigor entre Marrocos e o Estado que tenha de-
clarado a sua adesão no 1.º dia do 3.º mês do calendário 
após o depósito da declaração de aceitação.

Autoridade

Marrocos, 9 de Março de 2010.

(tradução)

[…] o Ministério da Justiça de Marrocos irá assumir 
as funções de Autoridade Nacional Central nos termos do 
artigo 6.º da Convenção.

A República Portuguesa é Parte na Convenção, a qual 
foi aprovada pelo Decreto n.º 33/83, publicado no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 108, de 11 de Maio de 1983.

O instrumento de ratificação foi depositado em 29 de 
Setembro de 1983, conforme o Aviso publicado no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 254, de 4 de Novembro de 1983.

A Convenção entrou em vigor para a República Por-
tuguesa em 1 de Dezembro de 1983, conforme o Aviso 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 126, de 
31 de Maio de 1984.

A autoridade central é a Direcção -Geral de Reinserção 
Social do Ministério da Justiça, de acordo com o Aviso 
n.º 287/95, publicado no Diário da República, 1.ª série -A, 
n.º 230, de 4 de Outubro de 1995.

Departamento de Assuntos Jurídicos, 18 de Outubro de 
2010. — O Director, Miguel de Serpa Soares. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Portaria n.º 1167/2010
de 10 de Novembro

O Decreto -Lei n.º 263 -A/2007, de 23 de Julho, criou o 
procedimento especial de aquisição, oneração e registo de 
imóveis, que permite realizar todos os actos necessários à 
transmissão, oneração e registo de prédios em regime de 
balcão único e se aplica actualmente à compra e venda, ao 
mútuo e demais contratos de crédito e de financiamento 
celebrados por instituições de crédito, com hipoteca, com 
ou sem fiança, à hipoteca, à sub -rogação nos direitos e 
garantias do credor hipotecário, à dação em pagamento, à 
doação e à permuta.




