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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 74/2009
de 5 de Agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do ar-
tigo 135.º, alínea b), da Constituição, o seguinte:

É ratificado o Protocolo Estabelecido ao abrigo do Ar-
tigo 34.º do Tratado da União Europeia Que Altera, no 
Que Se Refere à Criação de Um Ficheiro de Identificação 
dos Processos de Inquérito Aduaneiro, a Convenção sobre 
a Utilização da Informática no Domínio Aduaneiro, assi-
nado em Bruxelas em 8 de Maio de 2003, aprovado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 67/2009, em 
29 de Maio de 2009.

Assinado em 27 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 30 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Decreto do Presidente da República n.º 75/2009
de 5 de Agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do ar-
tigo 135.º, alínea b), da Constituição, o seguinte:

É ratificado o Acordo de Cooperação no Domínio da 
Defesa entre a República Portuguesa e a República de 
Angola, assinado em Luanda em 3 de Outubro de 1996, 
aprovado pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 66/2009, em 7 de Maio de 2009.

Assinado em 27 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 30 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Decreto do Presidente da República n.º 76/2009
de 5 de Agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do ar-
tigo 135.º, alínea b), da Constituição, o seguinte:

É ratificado 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, aprovado pela Resolução da Assembleia da Re-
pública n.º 68/2009, em 12 de Junho de 2009.

Assinado em 27 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 30 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 49/2009
de 5 de Agosto

Regula as condições de acesso e exercício das actividades 
de comércio e indústria de bens e tecnologias militares

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

A presente lei regula as condições de acesso às activida-
des de comércio e indústria de bens e tecnologias militares, 
assim como o respectivo exercício.

Artigo 2.º
Definições

1 — Para efeitos da presente lei, considera -se como 
comércio de bens e tecnologias militares, para além das 
operações de compra e venda e de locação sob qualquer 
das suas formas contratuais, o complexo de actividades 
que tenha por objecto a importação, a exportação, a re-
exportação ou o trânsito de bens e tecnologias militares, 
bem como a intermediação em negócios a eles relativos.

2 — Para efeitos da presente lei, considera -se indústria 
de bens e tecnologias militares o complexo de actividades 
que tem por objecto a investigação, o planeamento, o en-
saio, o fabrico, a montagem, a reparação, a transformação, 
a manutenção e a desmilitarização de bens ou tecnologias 
militares.

3 — Para efeitos dos números anteriores, considera -se:
a) «Importação» a entrada em território nacional, tem-

porária ou definitiva, de bens e tecnologias militares que 
tenham por destino declarado Portugal;

b) «Exportação» a saída de Portugal, temporária ou 
definitiva, de bens e tecnologias militares, com destino a 
países terceiros, bem como a transmissão para o estran-
geiro, por meios telefónicos ou electrónicos, de bens ou 
tecnologias militares, e ainda a prestação de assistência 
técnica ou o fornecimento de dados técnicos relativos 
àqueles bens ou tecnologias;

c) «Reexportação» a saída de Portugal, temporária ou 
definitiva, de bens e tecnologias militares não originárias 
de território aduaneiro comunitário (TAC);

d) «Trânsito» a passagem por Portugal de bens e tecnolo-
gias militares que tenham como destino declarado outro país;

e) «Intermediação» as actividades, não compreendidas 
nas alíneas anteriores, que consistam na negociação ou na 
organização de transacções que possam envolver a compra, 
a venda ou a transferência de bens e tecnologias militares 
de um país terceiro para outro país terceiro, levadas a 
cabo por pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou 
estrangeiras, a partir do território português, assim como 
as actividades desenvolvidas a partir de um país terceiro 
desde que realizadas por cidadãos nacionais ou pessoas 
colectivas residentes ou com sede em Portugal;
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f) «Bens militares» os produtos, suportes lógicos, equi-
pamentos ou os componentes respectivos, especificamente 
concebidos, desenvolvidos, produzidos ou transformados 
para fins militares;

g) «Tecnologias militares» todas as informações, qual-
quer que seja o suporte material, necessárias ao desen-
volvimento, produção, ensaio, transformação e uso para 
fins especificamente militares, excepto tratando -se de in-
formações do domínio público ou resultantes do trabalho 
experimental ou teórico efectuado principalmente tendo em 
vista a aquisição de novos conhecimentos e primariamente 
orientado para uma finalidade ou aplicação específica.

4 — Não se consideram como sendo de comércio de 
bens ou tecnologias militares as actividades desenvolvidas 
por empresas e agentes de transportes, terrestres, aéreos 
ou marítimos, quando prestem serviços a comerciantes 
ou industriais daqueles bens ou tecnologias militares, 
bem como por bancos e outras instituições de crédito, 
quando se limitem a conceder linhas de crédito ou cartas 
de crédito a comerciantes ou industriais, daqueles bens 
ou tecnologias.

Artigo 3.º
Subordinação ao interesse nacional

As actividades de comércio e indústria de bens e tec-
nologias militares são exercidas em estrita subordinação 
à salvaguarda dos interesses da defesa e da economia na-
cionais, da tranquilidade pública, da segurança interna e 
externa e do respeito pelos compromissos internacionais 
do Estado português.

Artigo 4.º
Entidades habilitadas ao exercício da actividade 

de comércio e indústria de bens e tecnologias militares

1 — Podem exercer as actividades de comércio e indús-
tria de bens e tecnologias militares, desde que observem 
as condições exigidas pela presente lei:

a) Empresas públicas estaduais;
b) Sociedades comerciais constituídas nos termos da lei 

portuguesa e sediadas em Portugal;
c) Pessoas singulares residentes em Portugal que não 

sofram de incapacidade de exercício;
d) Pessoas singulares ou colectivas habilitadas a exercer 

a actividade de comércio de bens e tecnologias milita-
res noutros Estados que façam parte da União Europeia.

2 — As entidades habilitadas para o exercício da ac-
tividade de indústria de bens e tecnologias militares po-
dem comerciar os bens por si produzidos, nos termos do 
capítulo IV, sem necessidade de licença específica para o 
exercício da actividade de comércio.

CAPÍTULO II

Exercício das actividades de comércio e indústria de 
bens e tecnologias militares por sociedades comer-
ciais sedeadas em Portugal e pessoas singulares re-
sidentes em Portugal.

Artigo 5.º
Necessidade de licenciamento

1 — A constituição, nos termos da lei portuguesa, de so-
ciedades comerciais que tenham por objecto o exercício das 

actividades de comércio e indústria de bens e tecnologias 
militares e a inclusão destas nos estatutos de sociedades 
já constituídas, bem como o início do exercício daquelas 
actividades por pessoas singulares, depende de licença do 
Ministro da Defesa Nacional.

2 — São nulos os actos dos quais resulte a constituição 
de sociedades que tenham por objecto o exercício das 
actividades de comércio e indústria de bens e tecnologias 
militares ou a inclusão destas no objecto de sociedades 
já constituídas, bem como os actos e negócios jurídicos 
relacionados com o comércio ou a indústria de bens e tec-
nologias militares praticados por quem não tenha obtido a 
licença a que se refere o número anterior.

Artigo 6.º
Pedido de licença

1 — O pedido de licença é formulado mediante reque-
rimento dirigido ao Ministro da Defesa Nacional e apre-
sentado à Direcção -Geral de Armamento e Equipamentos 
de Defesa (DGAED) do Ministério da Defesa Nacional.

2 — O requerimento é acompanhado dos seguintes 
elementos:

a) Identificação da actividade concreta que o requerente 
se propõe exercer;

b) Identificação dos bens e tecnologias militares a que 
se refere a actividade que o requerente se propõe exercer, 
com menção expressa aos itens da portaria a que se refere 
o artigo 42.º;

c) Identificação dos mercados que o requerente se pro-
põe atingir;

d) Estatutos da sociedade e projecto de alteração, no 
caso das sociedades já constituídas;

e) Projecto de estatutos, no caso das sociedades a cons-
tituir;

f) Disponibilização do acesso electrónico à certidão 
permanente ou certidão do registo comercial;

g) Identificação de todos os sócios, administradores, 
directores ou gerentes e respectivos certificados de registo 
criminal, ou, quanto a estes últimos, da autorização do 
requerente para a obtenção destes documentos junto da 
entidade competente pela DGAED;

h) Informação, relativamente a todas as entidades refe-
ridas na alínea anterior, das participações sociais de que 
sejam titulares, directamente ou por intermédio das pessoas 
referidas no n.º 2 do artigo 447.º do Código das Sociedades 
Comerciais;

i) Informações detalhadas relativas à estrutura do grupo, 
com indicação das situações previstas nos artigos 482.º e 
seguintes do Código das Sociedades Comerciais;

j) Acta do órgão social competente que comprove a 
deliberação da participação na sociedade, quando os sócios 
sejam pessoas colectivas;

l) Estrutura orgânica da empresa, com especificação dos 
respectivos meios técnicos e financeiros;

m) Comprovativo da titularidade de credenciação de 
segurança nacional ou requerimento da sua atribuição, 
nos termos do artigo 9.º;

n) Identificação de uma pessoa singular que represente 
o requerente no âmbito do procedimento de licencia-
mento.

3 — Caso o requerente seja uma pessoa singular, o re-
querimento é acompanhado da sua identificação e do certi-
ficado do registo criminal, ou da autorização do requerente 



Diário da República, 1.ª série — N.º 150 — 5 de Agosto de 2009  5067

para a obtenção deste documento junto da entidade com-
petente pela DGAED, bem como dos elementos referidos 
nas alíneas a), b), c) e m) do número anterior.

4 — O requerimento e todos os documentos que o 
acompanham são assinados pelos requerentes, devendo 
as assinaturas ser reconhecidas.

Artigo 7.º
Deficiências do requerimento e diligências complementares

1 — Quando o requerimento não esteja em conformi-
dade com o disposto no artigo anterior, os requerentes 
são notificados para, no prazo de 30 dias, suprirem as 
deficiências detectadas, sem o que o pedido é arquivado.

2 — O procedimento é instruído pela DGAED, que 
pode solicitar quaisquer esclarecimentos ou elementos 
adicionais relevantes para a análise e a decisão do processo.

Artigo 8.º
Pressupostos da licença

1 — A licença é concedida desde que se verifiquem, 
cumulativamente, os seguintes pressupostos:

a) Adequação e suficiência dos meios humanos da 
empresa do requerente ao exercício da actividade que se 
propõe exercer;

b) Adequação e suficiência dos meios técnicos e recur-
sos financeiros da empresa do requerente ao exercício da 
actividade que se propõe exercer;

c) Qualificação técnica e idoneidade do requerente ou 
dos respectivos sócios e membros dos órgãos sociais;

d) Transparência da estrutura do grupo que permita o 
adequado controlo da actividade do requerente, quando 
este faça parte de um grupo empresarial;

e) Credenciação de segurança, nos termos do artigo 9.º

2 — A qualificação técnica consiste no conhecimento 
específico dos bens e tecnologias militares que se preten-
dem produzir ou comerciar, adquirido mediante formação 
adequada.

3 — Sem prejuízo de outras circunstâncias atendíveis, 
considera -se não possuir idoneidade quem:

a) Tenha sido condenado, no País ou no estrangeiro, 
por crimes de falência dolosa, falência por negligência, 
falsificação, furto, roubo, burla, extorsão, abuso de con-
fiança, infidelidade, usura, corrupção, emissão de cheques 
sem provisão, apropriação ilegítima de bens do sector pú-
blico ou cooperativo, falsas declarações, branqueamento 
de capitais ou infracções à legislação especificamente 
aplicável às sociedades comerciais, ou ainda por crimes 
praticados no exercício de actividades de comércio ou de 
indústria de bens e tecnologias militares, bem como de 
bens considerados como de dupla utilização para efeitos 
do Regulamento (CE) n.º 1334/2000, do Conselho, de 
22 de Junho;

b) Tenha comprovadamente tido envolvimento no tráfico 
ilícito de armas ou de outros bens e tecnologias militares 
ou de dupla utilização ou, ainda, na violação de embargos 
de fornecimento de bens e tecnologias militares decretados 
pela Organização das Nações Unidas, pela União Euro-
peia, pela Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa ou pelo Estado português.

Artigo 9.º
Credenciação de segurança

1 — Conjuntamente com o requerimento de atribuição 
de licença para exercício das actividades de comércio e 
indústria de bens e tecnologias militares, o interessado 
pode entregar o requerimento de atribuição da credenciação 
de segurança nacional, para o exercício das actividades 
de indústria e comércio de bens e tecnologias militares, 
pela Autoridade Nacional de Segurança, a apresentar pela 
DGAED ao Gabinete Nacional de Segurança.

2 — O disposto no número anterior não prejudica a 
possibilidade de o interessado promover directamente a 
obtenção da credenciação de segurança nacional junto da 
Autoridade Nacional de Segurança.

3 — A Autoridade Nacional de Segurança deve 
pronunciar -se sobre o pedido formulado pelo requerente, 
no prazo de 60 dias.

Artigo 10.º
Decisão

1 — A decisão sobre o requerimento de atribuição de 
licença é proferida no prazo de 90 dias.

2 — O despacho de atribuição da licença é publicado 
no Diário da República.

Artigo 11.º
Nulidade da licença

Sem prejuízo de outras causas previstas na lei geral, a 
licença é nula quando:

a) Seja concedida a quem não reúna os pressupostos 
exigidos pelo artigo 8.º;

b) Tenha sido obtida por meio de falsas declarações ou 
da omissão de declarações legalmente exigidas, bem como 
por outros meios ilícitos, independentemente das sanções 
que ao caso couberem.

Artigo 12.º
Caducidade da licença

1 — A licença caduca, independentemente de qualquer 
declaração:

a) Se o início da actividade não se verificar no prazo 
de seis meses a partir da data de publicação do despacho 
de atribuição da licença;

b) Se for declarada judicialmente a interdição ou inabi-
litação do titular da licença, ou se este falecer;

c) Se for dissolvida a pessoa colectiva titular da li-
cença;

d) Se deixar de vigorar a credenciação de segurança.

2 — O despacho que constate a caducidade da licença 
é publicado no Diário da República.

Artigo 13.º
Revogação da licença

1 — A licença pode ser revogada quando:
a) Deixe de verificar -se algum dos pressupostos de que 

dependesse a sua emissão, salvo na situação a que se refere 
a alínea d) do artigo 12.º;
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b) Não sejam efectuadas as comunicações previstas nos 
artigos 28.º e 29.º;

c) O seu titular recuse ilegitimamente a prestação de 
informações solicitadas pela DGAED, nos termos do ar-
tigo 30.º;

d) O seu titular pratique qualquer acto de interme-
diação de bens e tecnologias militares sem a autoriza-
ção a que se refere o artigo 15.º ou por qualquer modo 
desrespeitando ou excedendo a autorização que tenha 
sido emitida;

e) Em caso de ocorrência comprovada de irregularidades 
graves na administração, organização contabilística ou 
fiscalização interna da empresa do seu titular.

2 — O despacho de revogação da licença é publicado 
no Diário da República.

CAPÍTULO III

Exercício da actividade de comércio de bens 
e tecnologias militares por entidades para tal 

habilitadas noutros Estados da União Europeia

Artigo 14.º
Necessidade de registo

1 — As pessoas, singulares ou colectivas, que legi-
timamente exerçam a actividade de comércio de bens e 
tecnologias militares noutros Estados que façam parte 
da União Europeia podem exercer aquela actividade em 
Portugal nos mesmos termos em que para tal estejam 
habilitadas, mediante registo prévio na base de dados 
da DGAED.

2 — O requerimento de registo é instruído com os do-
cumentos que demonstrem a legitimidade do exercício da 
actividade noutro ou noutros Estados da União Europeia, 
nomeadamente a licença, autorização ou outro acto per-
missivo que o titule.

3 — A DGAED pode confirmar a existência, a vali-
dade e a vigência do título de exercício da actividade 
de comércio de bens e tecnologias militares junto das 
autoridades emitentes, procedendo ao registo no prazo 
de 30 dias.

4 — O registo só pode ser recusado com fundamento 
na inexistência, na invalidade ou na não vigência do 
título.

5 — O registo é cancelado quando a entidade registada 
pratique qualquer acto de comércio de bens e tecnologias 
militares sem a autorização a que se refere o artigo 15.º 
ou por qualquer modo desrespeitando ou excedendo a 
autorização que tenha sido emitida.

6 — São nulos os actos de comércio de bens e tecnolo-
gias militares praticados por quem legitimamente exerça 
a actividade de comércio de bens e tecnologias militares 
noutros Estados da União Europeia sem previamente ter 
obtido o registo a que se refere o n.º 1.

7 — As entidades que exerçam a sua actividade ao 
abrigo do presente artigo estão sujeitas às disposições 
do capítulo IV, no que respeite a actos de intermediação 
de bens e tecnologias militares praticados em território 
português ou que envolvam a entrada ou saída de bens 
e tecnologias militares naquele território, bem como às 
alíneas a) e b) do artigo 28.º e aos artigos 30.º e 33.º

CAPÍTULO IV
Autorização de actos de intermediação de bens 

e tecnologias militares

Artigo 15.º
Necessidade de autorização

1 — Dependem de autorização do Ministro da Defesa 
Nacional, nos termos dos artigos seguintes, a prática de 
actos de intermediação de bens e tecnologias militares, 
em Portugal ou no estrangeiro, por quem esteja licenciado 
para o exercício da actividade ao abrigo do capítulo III, bem 
como a prática, pelas entidades a que se refere o artigo 14.º, 
de actos de intermediação de bens e tecnologias militares 
em território nacional.

2 — Compete ao Ministro dos Negócios Estrangeiros 
pronunciar -se sobre a oportunidade e conveniência dos 
actos de intermediação de bens e tecnologias militares, 
do ponto de vista da política externa.

3 — São nulos os actos de intermediação de bens e 
tecnologias militares praticados sem a autorização nos 
termos do presente artigo.

4 — O disposto no presente capítulo não prejudica a 
legislação aduaneira aplicável.

Artigo 16.º
Procedimento de autorização

1 — O pedido de autorização para actos de interme-
diação é formulado através de requerimento dirigido ao 
Ministro da Defesa Nacional e apresentado à DGAED.

2 — O requerimento é acompanhado dos seguintes 
elementos:

a) Identificação do requerente;
b) Identificação das partes, do objecto e do conteúdo do 

negócio em que o requerente se propõe intervir, incluindo 
a menção detalhada dos bens e tecnologias militares a que 
o negócio se refere.

3 — É aplicável o disposto no artigo 7.º, com as neces-
sárias adaptações.

Artigo 17.º
Pressupostos da autorização

A autorização para actos de intermediação é concedida 
desde que se verifiquem, cumulativamente, os seguintes 
pressupostos:

a) O requerente esteja devidamente habilitado a exercer 
a actividade de comércio de bens e tecnologias milita-
res;

b) Não existam fundadas razões para crer que o negócio 
em que o requerente se propõe intervir seja contrário a 
interesses do Estado português;

c) O negócio em que o requerente se propõe intervir não 
seja incompatível com as disposições da Posição Comum 
n.º 2008/944/PESC, do Conselho, de 8 de Dezembro, que 
define as regras comuns aplicáveis ao controlo das expor-
tações de tecnologia e equipamento militares;

d) Não existam fundadas razões para crer que o negócio 
em que o requerente se propõe intervir seja ilícito, envolva 
violação de embargo de fornecimento de bens e tecnologias 
militares decretado pela Organização das Nações Unidas, 
pela União Europeia, pela Organização para a Segurança 
e Cooperação na Europa ou pelo Estado português, ou en-
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volva violação de quaisquer normas de direito internacional 
a que o Estado português esteja vinculado;

e) Não existam fundadas razões para crer que os bens 
e tecnologias militares envolvidos no negócio em que o 
requerente se propõe intervir possam ser utilizados para a 
prática de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, 
genocídio e agressão previstos pelo Estatuto do Tribunal 
Penal Internacional ou de outros crimes estabelecidos por 
normas de direito internacional humanitário.

Artigo 18.º
Decisão

A decisão sobre o requerimento de atribuição de auto-
rização de um acto de intermediação é proferida no prazo 
de 30 dias.

Artigo 19.º
Nulidade da autorização

Sem prejuízo de outras causas previstas na lei geral, a 
autorização para o acto de intermediação é nula quando:

a) Seja concedida sem que se verifiquem os pressupos-
tos exigidos pelo artigo 17.º;

b) Tenha sido obtida por meio de falsas declarações ou 
da omissão de declarações legalmente exigidas, bem como 
por outros meios ilícitos, independentemente das sanções 
que ao caso couberem.

Artigo 20.º
Caducidade e revogação da autorização

1 — A autorização caduca, independentemente de qual-
quer declaração, se o acto de intermediação autorizado não 
tiver lugar no prazo de 60 dias a partir da sua notificação 
ao requerente.

2 — A autorização pode ser revogada quando deixe de 
verificar -se algum dos pressupostos de que dependesse a 
sua emissão.

Artigo 21.º
Realização de acto de intermediação 

de bens e tecnologias militares

A realização de qualquer acto de intermediação de bens 
e tecnologias militares é comunicada à DGAED no prazo 
de 15 dias.

CAPÍTULO V

Exportação de bens e tecnologias militares 
e importação de matéria -prima e outras mercadorias 

para a produção destes bens e tecnologias

Artigo 22.º
Exportação, reexportação e trânsito de bens 

e tecnologias militares e importação de matérias -primas 
e outras mercadorias para a sua produção

O presente capítulo é aplicável à produção nacional 
de bens e tecnologias militares encomendados por paí-
ses estrangeiros, à exportação, reexportação e trânsito de 
bens e tecnologias militares e bem assim à importação de 
matérias -primas e outras mercadorias para a sua produção, 
por empresas nacionais, quando requeridas pelas Forças 
Armadas ou pelas forças de segurança.

Artigo 23.º
Competências

1 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional:

a) Estabelecer, por acordo com as entidades competen-
tes de outros países, a aceitação de encomendas de bens e 
tecnologias militares para execução pela indústria nacional 
de armamento;

b) Autorizar as empresas nacionais a aceitar as enco-
mendas referidas na alínea anterior com destino a outros 
países e autorizar a exportação, reexportação e o trânsito 
de bens e tecnologias militares;

c) Sancionar a exportação de bens e tecnologias mili-
tares alienados pelas Forças Armadas ou pelas forças de 
segurança;

d) Emitir as autorizações para importação de matérias-
-primas;

e) Promover a fiscalização e credenciação relativas 
a estas actividades, respectivamente previstas nos arti-
gos 26.º e 27.º

2 — Compete ao Ministro dos Negócios Estrangeiros 
pronunciar -se sobre a oportunidade e conveniência das 
operações mencionadas nas alíneas a) a c) do número 
anterior, do ponto de vista da política externa.

Artigo 24.º
Importação de matérias -primas e outras mercadorias

1 — Para execução das obrigações contratuais com 
vista à produção nacional de bens e tecnologias militares, 
encomendados por países estrangeiros e à exportação 
ou reexportação destes bens e tecnologias para as For-
ças Armadas e para as forças de segurança nacionais, 
as empresas nacionais de armamento podem, mediante 
despacho favorável a emitir, para cada caso, pelo Mi-
nistro da Defesa Nacional, ser autorizadas a importar 
matérias -primas e outras mercadorias consideradas ne-
cessárias.

2 — Podem ser igualmente autorizadas pelo Ministro da 
Defesa Nacional importações para as empresas nacionais 
de armamento, de matérias -primas e mercadorias destina-
das a constituir reservas estratégicas.

Artigo 25.º
Registo prévio

As operações de importação e exportação previstas 
no presente capítulo estão dependentes de registo pré-
vio organizado e mantido pela DGAED, nos termos do 
artigo 14.º

Artigo 26.º
Fiscalização

1 — A aplicação dada às matérias -primas e outras 
mercadorias importadas e o encaminhamento dos bens e 
tecnologias militares referidos no artigo 23.º são objecto 
de fiscalização.

2 — O Ministério da Defesa Nacional promove a fisca-
lização referida no número anterior, solicitando cooperação 
junto das autoridades competentes para actos e diligências 
em função das matérias em causa.
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Artigo 27.º
Credenciação

As entidades que levam a efeito as actividades referi-
das no presente capítulo são objecto de credenciação nos 
termos do artigo 9.º

CAPÍTULO VI

Controlo das actividades de comércio e indústria 
de bens e tecnologias militares

Artigo 28.º
Comunicações obrigatórias

As entidades licenciadas nos termos da presente lei 
devem comunicar à DGAED:

a) Até ao dia 31 de Janeiro de cada ano, a identidade 
de todos os sócios, bem como o montante das respectivas 
participações, com base, nomeadamente, nos registos da 
assembleia geral anual;

b) Até ao dia 31 de Janeiro de cada ano, um relatório de 
actividades, com menção e descrição de todas as operações 
de comércio de bens e tecnologias militares efectuadas no 
ano anterior;

c) No prazo de 15 dias após a sua designação ou alte-
ração, a composição dos seus órgãos de administração e 
de fiscalização, justificando a sua adequada qualificação 
e idoneidade;

d) No prazo de 15 dias após a sua realização, as al-
terações aos estatutos, aplicando -se, com as necessárias 
adaptações, o estabelecido para a licença inicial;

e) No prazo de 15 dias após a sua celebração, os acordos 
parassociais entre sócios de empresas de comércio de bens 
e tecnologias militares relativos ao exercício do direito de 
voto, sob pena de ineficácia;

f) No prazo de 15 dias, as alterações ocorridas nas si-
tuações previstas nas alíneas h) e i) do n.º 2 do artigo 6.º;

g) No prazo de 60 dias, a constituição de representantes, 
sucursais ou filiais no estrangeiro.

Artigo 29.º
Comunicações obrigatórias dos sócios 

das empresas de indústria de armamento

1 — Os sócios das empresas de armamento licencia-
das ao abrigo da presente lei comunicam previamente à 
DGAED as transmissões das participações sociais que 
impliquem alteração da situação prevista nas alíneas h) 
e i) do n.º 2 do artigo 6.º, sob pena de nulidade dos actos 
ou negócios jurídicos em que aquelas transmissões se 
consubstanciem.

2 — No prazo de 90 dias a contar da data da comuni-
cação referida no número anterior, o Ministro da Defesa 
Nacional pode opor -se à transmissão das participações 
sociais, caso considere que ela é contrária aos interesses 
da defesa nacional.

3 — A transmissão a que o Ministro da Defesa Nacional 
se tenha oposto nos termos previstos no número anterior 
é nula, sem prejuízo da suspensão do exercício dos direi-
tos de voto correspondentes às participações em causa.

4 — Para o exercício do poder previsto no n.º 2, o Mi-
nistro da Defesa Nacional pode exigir as informações que 
considere necessárias.

Artigo 30.º
Prestação de informações

As entidades licenciadas ou que pretendam obter uma 
licença ao abrigo da presente lei devem prestar todas as 
informações relativas à sua estrutura orgânica e à sua ac-
tividade que lhes sejam solicitadas pela DGAED.

Artigo 31.º
Obrigações dos intervenientes em operações 
de comércio de bens e tecnologias militares

Quando tenham ou devam ter conhecimento dos bens e 
tecnologias envolvidos, as empresas e agentes de transpor-
tes, terrestres, aéreos ou marítimos que prestem os respecti-
vos serviços a intervenientes em operações de comércio de 
bens e tecnologias militares, bem como os bancos e outras 
instituições de crédito que concedam linhas de crédito ou 
cartas de crédito àqueles intervenientes, devem solicitar 
documento comprovativo de autorização do acto de co-
mércio de bens e tecnologias militares em causa.

Artigo 32.º
Registo

1 — Incumbe à DGAED organizar e manter um registo 
de todas as licenças de exercício das actividades de comér-
cio e indústria de bens e tecnologias militares e de todas 
as autorizações de prática de actos de comércio de bens e 
tecnologias militares, bem como dos factos referidos no 
artigo 14.º

2 — O registo é mantido por um período não inferior 
a 15 anos após a cessação de efeitos do acto a que res-
peita.

Artigo 33.º
Supervisão

1 — Incumbe à DGAED a supervisão das actividades 
de comércio e indústria de bens e tecnologias militares em 
Portugal e, quando desenvolvida por entidades de nacio-
nalidade portuguesa ou que tenham residência ou sede em 
Portugal, no estrangeiro.

2 — Para efeito do número anterior, a DGAED pode so-
licitar a qualquer entidade as informações e a documentação 
que considere necessárias, bem como solicitar a colaboração 
das autoridades policiais, dos serviços de informações e, se 
necessário, da EUROPOL e da INTERPOL.

3 — Incumbe à DGAED certificar, perante autoridades 
de Estados estrangeiros, a existência ou inexistência de 
licenças ou autorizações relativas ao exercício das ac-
tividades de comércio e indústria de bens e tecnologias 
militares emitidas em Portugal.

CAPÍTULO VII

Disposições sancionatórias

Artigo 34.º
Prática ilícita de actos de comércio de bens e tecnologias militares

Para efeitos do n.º 1 do artigo 87.º da Lei n.º 5/2006, de 
23 de Fevereiro, considera -se que o agente não se encontra 
autorizado quando:

a) Não for titular de licença para o exercício da acti-
vidade de comércio de bens e tecnologias militares, ou 
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for titular de licença que seja nula por causa que tenha 
dolosamente provocado;

b) For titular de licença para o exercício da actividade 
de comércio de bens e tecnologias militares ao abrigo da 
presente lei ou estiver habilitado a exercê -la em Estado 
membro da União Europeia, tendo, neste caso, sido efec-
tuado o registo previsto no artigo 14.º, e praticar actos 
de comércio de bens e tecnologias militares previstos na 
presente lei, por conta própria ou alheia, sem que tais 
actos tenham sido autorizados ou tendo sido autorizados 
mediante acto administrativo que seja nulo por causa que 
tenha dolosamente provocado.

Artigo 35.º
Exercício ilícito da actividade de indústria de armamento

Quem desenvolver actividade que tenha por objecto a 
investigação, o planeamento, o ensaio, o fabrico, a mon-
tagem, a reparação, a transformação, a manutenção ou a 
desmilitarização de bens ou tecnologias militares sem ser 
titular de licença para o exercício da actividade de indústria 
de armamento ou sendo titular de licença que seja nula por 
causa que tenha dolosamente provocado é punido com 
pena de 4 a 14 anos de prisão.

Artigo 36.º
Contra -ordenações

1 — É punível com coima de € 500 a € 70 000 ou, 
tratando -se de pessoa colectiva, ainda que irregularmente 
constituída, de € 1000 a € 200 000, quem:

a) Prestar falsas declarações ou empregar meios ilíci-
tos tendo em vista a obtenção da licença, do registo ou 
da autorização previstos nos artigos 5.º, 14.º e 15.º, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis;

b) Não cumprir a obrigação de efectuar as comunicações 
a que se referem os artigos 28.º e 29.º;

c) Não prestar informações ou fornecer documentos que 
tenham sido solicitados nos termos do artigo 30.º;

d) Devendo fazê -lo, não solicitar o documento com-
provativo de autorização do acto de comércio de bens e 
tecnologias militares nos termos do artigo 31.º

2 — Conjuntamente com as coimas previstas no número 
anterior, podem ser aplicadas ao infractor as seguintes sanções:

a) Apreensão e perda do produto da infracção;
b) Inibição do exercício de cargos sociais e de funções 

de administração, direcção, gerência ou chefia, em pes-
soas colectivas que tenham por actividade o comércio de 
bens e tecnologias militares, por um período até 10 anos.

Artigo 37.º
Disposições gerais em matéria sancionatória

1 — As pessoas colectivas, ainda que irregularmente 
constituídas, são responsáveis pelas infracções cometidas 
pelos titulares dos respectivos órgãos, no exercício das 
suas funções, bem como pelos seus representantes, quando 
actuem em nome ou no interesse daquelas, ainda que seja 
inválido ou ineficaz o título da relação jurídica entre aquela 
e estes e sem prejuízo da responsabilidade dos últimos.

2 — O disposto no presente capítulo é aplicável aos 
factos praticados em território estrangeiro por agentes com 
sede ou residência em Portugal.

3 — A tentativa e a negligência são sempre puníveis.

4 — Em caso de negligência, os limites máximo e mí-
nimo da coima são reduzidos a metade.

5 — As pessoas colectivas respondem solidariamente 
pelo pagamento das coimas, multas e custas em que os 
seus agentes individuais sejam condenados pela prática de 
infracções puníveis nos termos da presente lei.

Artigo 38.º
Disposições especiais sobre o procedimento contra -ordenacional

1 — A decisão dos procedimentos contra -ordenacionais 
previstos na presente lei compete ao Ministro da Defesa 
Nacional.

2 — A instrução dos procedimentos contra -ordenacionais 
previstos na presente lei incumbe à DGAED.

3 — O prazo para defesa é fixado entre 10 e 30 dias 
úteis, tendo em atenção o lugar de residência, sede ou 
estabelecimento permanente do arguido e a complexidade 
do processo.

4 — O arguido não pode arrolar mais de cinco testemu-
nhas por cada infracção.

5 — O tribunal competente para o recurso e execu-
ção das decisões administrativas de aplicação de contra-
-ordenações previstas na presente lei é o Tribunal Judicial 
da Comarca de Lisboa.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Artigo 39.º
Lista de bens e tecnologias militares

1 — O Governo aprova anualmente, por portaria do 
ministro responsável pela área da defesa nacional, ouvidos 
os ministros responsáveis pelas áreas da administração 
interna, das finanças e da economia, a lista dos bens e 
tecnologias militares sujeitos à aplicação da presente lei.

2 — A lista referida no número anterior inclui obriga-
toriamente os bens e tecnologias militares que constem da 
lista militar comum aprovada pelo Conselho em execução 
da Posição Comum n.º 2008/944/PESC, do Conselho, de 
8 de Dezembro, que define as regras comuns aplicáveis 
ao controlo das exportações de tecnologia e equipamento 
militares.

Artigo 40.º
Suspensão de prazos procedimentais

Os prazos previstos na presente lei suspendem -se 
quando o procedimento esteja parado por motivo impu-
tável ao requerente.

Artigo 41.º
Delegação de poderes

As competências atribuídas pela presente lei ao Ministro 
da Defesa Nacional podem ser delegadas em membros do 
Governo.

Artigo 42.º
Direito transitório

Até à aprovação da portaria a que se refere o artigo 39.º 
consideram -se sujeitos à aplicação da presente lei os bens 
e tecnologias militares referidos nos capítulos XIII e XIV da 
Portaria n.º 439/94, de 29 de Junho.
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Artigo 43.º
Norma revogatória

São revogados:
a) O Decreto -Lei n.º 371/80, de 11 de Setembro;
b) O Decreto -Lei n.º 396/98, de 17 de Dezembro, alte-

rado pela Lei n.º 164/99, de 14 de Setembro;
c) O Decreto -Lei n.º 397/98, de 17 de Dezembro, alte-

rado pela Lei n.º 153/99, de 14 de Setembro.

Artigo 44.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua 
publicação.

Aprovada em 4 de Junho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime 

Gama.
Promulgada em 16 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 17 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Lei n.º 50/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de Olival, no município de Ourém,
distrito de Santarém, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único
A povoação de Olival, no município de Ourém, distrito 

de Santarém, é elevada à categoria de vila.
Aprovada em 12 de Junho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime 

Gama.
Promulgada em 20 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 21 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

Artigo único

A povoação de Casal de Cambra, no município de Sintra, 
distrito de Lisboa, é elevada à categoria de vila.

Aprovada em 12 de Junho de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 20 de Julho de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 21 de Julho de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 

 Lei n.º 52/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de Soajo, no município de Arcos
de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único
A povoação de Soajo, no município de Arcos de Valdevez, 

distrito de Viana do Castelo, é elevada à categoria de vila.
Aprovada em 12 de Junho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 20 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 21 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Lei n.º 53/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de Castro Laboreiro, no município 
de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único
A povoação de Castro Laboreiro, no município de Melgaço, 

distrito de Viana do Castelo, é elevada à categoria de vila.
Aprovada em 12 de Junho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 20 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 21 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Lei n.º 51/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de Casal de Cambra, no município
de Sintra, distrito de Lisboa, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
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 Lei n.º 54/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de A dos Francos, no município 
das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único

A povoação de A dos Francos, no município das Cal-
das da Rainha, distrito de Leiria, é elevada à categoria 
de vila.

Aprovada em 12 de Junho de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime 
Gama.

Promulgada em 20 de Julho de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 21 de Julho de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 

 Lei n.º 55/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de Foz do Arelho, no município das Caldas 
da Rainha, distrito de Leiria, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único

A povoação de Foz do Arelho, no município das Cal-
das da Rainha, distrito de Leiria, é elevada à categoria 
de vila.

Aprovada em 12 de Junho de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime 
Gama.

Promulgada em 20 de Julho de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 21 de Julho de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 

Artigo único
A povoação de Lavos, no município da Figueira da Foz, 

distrito de Coimbra, é elevada à categoria de vila.
Aprovada em 12 de Junho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 20 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 21 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Lei n.º 57/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de Marinha das Ondas, no município 
da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único
A povoação de Marinha das Ondas, no município da Fi-

gueira da Foz, distrito de Coimbra, é elevada à categoria de vila.
Aprovada em 12 de Junho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 20 de Julho de 2009.
Publique -se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 21 de Julho de 2009.
O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa. 

 Lei n.º 58/2009
de 5 de Agosto

Elevação da povoação de São Pedro, no município da Figueira 
da Foz, distrito de Coimbra, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único

A povoação de São Pedro, no município da Figueira 
da Foz, distrito de Coimbra, é elevada à categoria de vila.

Aprovada em 12 de Junho de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

Promulgada em 20 de Julho de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 21 de Julho de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 

 Lei n.º 56/2009

de 5 de Agosto

Elevação da povoação de Lavos, no município da Figueira 
da Foz, distrito de Coimbra, à categoria de vila

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
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 Lei n.º 59/2009
de 5 de Agosto

Aprova o Estatuto do Profissional de Enologia

A Assembleia da República decreta, nos termos da 
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

A presente lei aprova o estatuto do profissional de eno-
logia.

Artigo 2.º
Definição

Para efeitos da presente lei, considera -se profissional de 
enologia o profissional que, possuindo os conhecimentos 
científicos e técnicos adequados aos níveis profissionais 
nela estabelecidos, é capaz de desempenhar as funções 
definidas no artigo seguinte.

Artigo 3.º
Funções

1 — O profissional de enologia acompanha todas as 
operações, desde a cultura da vinha até ao engarrafamento, 
incluindo a colheita das uvas, os processos de vinificação, 
armazenamento e envelhecimento, supervisionando e deter-
minando todas as práticas necessárias a garantir a qualidade 
do vinho, abrangendo os diferentes momentos da elabora-
ção e os diversos tipos de vinho ou produtos vitivinícolas.

2 — O profissional de enologia deve desempenhar, no-
meadamente, as seguintes funções:

a) Aplicar os conhecimentos científicos e técnicos ad-
quiridos e os constantes de textos científicos;

b) Proceder à pesquisa tecnológica;
c) Colaborar na concepção do material utilizado em 

enologia e no equipamento das adegas;
d) Colaborar na instalação, na cultura e tratamento das 

vinhas;
e) Assumir a responsabilidade da elaboração do mosto 

de uva, do vinho e dos produtos derivados da uva, asse-
gurando a sua boa conservação;

f) Proceder às análises físico -químicas, microbiológicas 
e organolépticas dos produtos referidos na alínea anterior 
e interpretar os seus resultados;

g) Cumprir as normas aplicáveis à higiene e segurança 
dos géneros alimentícios.

3 — Para o pleno cumprimento das funções previstas 
nos números anteriores, o profissional de enologia deve 
conhecer e acompanhar o mercado dos produtos vitivi-
nícolas, a evolução económica e a legislação do sector 
vitivinícola, as técnicas de viticultura e de enologia e a 
organização da distribuição do produto.

Artigo 4.º
Níveis profissionais

Estabelecem -se três níveis profissionais:
a) Auxiliar de enologia;
b) Técnico de enologia;
c) Enólogo.

Artigo 5.º
Requisitos

Para efeitos de integração nos níveis profissionais es-
tabelecidos no número anterior, devem ser observados os 
seguintes requisitos:

a) Auxiliar de enologia: escolaridade obrigatória ou 
equivalente e formação de 100 horas em enologia ou vi-
ticultura e enologia;

b) Técnico de enologia: formação académica de nível 
3 ou equivalente e formação de 500 horas em enologia ou 
viticultura e enologia;

c) Enólogo: formação superior que confira grau acadé-
mico de licenciado e cujo ciclo de estudos contenha pelo 
menos 140 horas presenciais ou 12 ECTS (sistema europeu 
de transferência e acumulação de créditos) em unidades 
curriculares contendo matérias de viticultura e 140 horas 
presenciais ou 12 ECTS em unidades curriculares contendo 
matérias de enologia.

Artigo 6.º
Título profissional de enólogo

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o 
título profissional de enólogo exige o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos na alínea c) do artigo anterior 
e é conferido pela comissão prevista nos números se-
guintes.

2 — Por deliberação de uma comissão, a criar para 
o efeito, o título profissional de enólogo pode ainda ser 
concedido a quem apresente relevante currículo profis-
sional ou académico, nomeadamente uma pós -graduação 
em enologia ou curso de especialização tecnológica em 
enologia ou em viticultura e enologia.

3 — Esta comissão será constituída por cinco elemen-
tos, para o exercício de um mandato de quatro anos, por 
despacho do ministro responsável pelas áreas da agri-
cultura, do desenvolvimento rural e das pescas, no prazo 
máximo de 90 dias a contar da entrada em vigor da pre-
sente lei, após audição das associações profissionais in-
teressadas.

4 — O título profissional é constituído pela designação 
de enólogo, podendo ser precedido do grau académico ou 
profissional.

Artigo 7.º
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua 
publicação.

Aprovada em 18 de Junho de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime 
Gama.

Promulgada em 22 de Julho de 2009.

Publique -se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 22 de Julho de 2009.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto 
de Sousa. 
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 Resolução da Assembleia da República n.º 66/2009

Aprova o Acordo de Cooperação no Domínio da Defesa entre a 
República Portuguesa e a República de Angola, assinado em 
Luanda em 3 de Outubro de 1996.

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 de Cooperação no Domínio 
da Defesa entre a República Portuguesa e a República de 
Angola, assinado em Luanda em 3 de Outubro de 1996, 
cujo texto, na versão autenticada em língua portuguesa, 
se publica em anexo.

Aprovada em 7 de Maio de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

ACORDO DE COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO
DA DEFESA ENTRE A REPÚBLICA

PORTUGUESA E A REPÚBLICA DE ANGOLA

A República Portuguesa e a República de Angola:

Animadas pela vontade de estreitar os laços de amizade 
e de fraternidade existentes entre os dois países e os dois 
povos;

Determinadas a alargar e a aprofundar as relações de 
cooperação;

Considerando os propósitos expressos no Acordo Geral 
de Cooperação;

decidem, numa base de plena independência, respeito pela 
soberania, não ingerência nos assuntos internos e recipro-
cidade de interesses, concluir o seguinte Acordo:

Artigo 1.º

A República Portuguesa e a República de Angola, 
adiante designadas Partes, comprometem -se, na medida das 
suas possibilidades, em regime de reciprocidade e quando 
para tanto solicitadas, a cooperarem no domínio da defesa 
e em especial na área da cooperação técnico -militar.

Artigo 2.º

1 — A cooperação prevista no artigo anterior desenvolver-
-se -á através das acções a seguir indicadas ou de outras 
que as Partes considerem adequadas à realização dos seus 
interesses:

a) Apoio da Parte portuguesa à organização e ao fun-
cionamento do sistema de defesa e das Forças Armadas 
Angolanas;

b) Apoio da Parte portuguesa à organização e ao fun-
cionamento dos órgãos e serviços internos do Ministério 
da Defesa Nacional da República de Angola;

c) Concepção e execução de projectos comuns nas áreas 
das indústrias de defesa e militares, incluindo a eventual 
constituição de empresas mistas ou de outras formas de 
associação;

d) Assistência mútua em matéria de utilização das res-
pectivas capacidades científicas, tendo em vista a exe-
cução de programas comuns nas áreas da investigação, 
desenvolvimento e produção de material e equipamentos 
de defesa;

e) Colaboração entre as Forças Armadas de ambos os 
países nas áreas da formação, treino, organização e apoio 

logístico de unidades militares no quadro de operações 
humanitárias e de manutenção da paz, sob a égide de or-
ganizações internacionais;

f) Apoio da Parte portuguesa à organização e ao fun-
cionamento do Instituto de Defesa Nacional angolano, e 
colaboração nas áreas da investigação militar e da geo-
estratégia.

2 — As partes, por mútuo acordo, sempre que o en-
tendam conveniente, podem associar terceiros países aos 
projectos de cooperação.

Artigo 3.º

1 — Nos casos em que a execução das acções de coope-
ração previstas no presente Acordo exija a deslocação de 
pessoal, a Parte solicitada poderá enviar para o território 
da Parte solicitante as necessárias assessorias técnicas es-
pecializadas que desenvolverão a sua actividade de acordo 
com orientações superiormente definidas pelo Ministério 
da Defesa Nacional e em permanente articulação com os 
organismos e serviços competentes da Parte solicitada.

2 — Ao pessoal dirigente envolvido nas acções previstas 
no número anterior são aplicáveis as disposições da Con-
venção de Viena sobre relações diplomáticas relativas aos 
membros do pessoal administrativo e técnico das missões 
diplomáticas.

Artigo 4.º

Os militares que frequentem cursos ou estágios em uni-
dades ou estabelecimentos militares da outra Parte ficam 
sujeitos ao regime que neles vigorar, nomeadamente quanto 
a disciplina e normas de organização pedagógica.

Artigo 5.º

A Parte portuguesa concederá, na medida das suas ca-
pacidades, bolsas para formação profissional e para a fre-
quência de estágios, bem como providenciará outras formas 
de apoio ao desenvolvimento dessas mesmas acções.

Artigo 6.º

1 — Constituem encargo da Parte solicitante as pas-
sagens de ida e volta do pessoal que frequente acções de 
formação profissional ou estágios concedidos pela Parte 
solicitada.

2 — A Parte solicitante assume o encargo, sempre que 
for caso disso e nas condições que para efeito de liquidação 
vierem a ser estabelecidas por mútuo acordo, o custo do 
material fornecido pela Parte solicitada.

Artigo 7.º

1 — Às acções de cooperação que se traduzam em pres-
tação de serviços aplica -se o seguinte regime de repartição 
de encargos:

a) A Parte solicitada assegura o pagamento das passa-
gens de ida e volta do pessoal nomeado para participar 
na acção;

b) A Parte solicitante assegura aos elementos integrantes 
das assessorias referidas no artigo 3.º alojamento adequado 
nos locais onde venha a prestar serviço em condições a 
definir caso a caso;
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c) A Parte solicitante assegura as deslocações em ser-
viço no seu território necessárias à execução das acções 
de cooperação.

2 — Os encargos previstos na alínea b) cessam sem-
pre que a Parte solicitante promova a cedência de imóvel 
destinado à instalação dos elementos da Parte solicitada 
envolvidos em acções de cooperação.

Artigo 8.º

A Parte solicitante isentará de quaisquer impostos ou 
taxas, aduaneiras ou outras, os materiais que a Parte soli-
citada fornecer a título gratuito para o apoio de projectos 
e acções de cooperação, bem como os materiais enviados 
para apoio às assessorias técnicas especializadas.

Artigo 9.º

Com vista à boa execução do presente Acordo é criada 
uma comissão mista, que reunirá, no mínimo, uma vez por 
ano, alternadamente em Angola e em Portugal.

Artigo 10.º

1 — O presente Acordo entrará em vigor na data da 
última notificação do cumprimento das formalidades exi-
gidas pela ordem jurídica de cada uma das Partes e será 
válido por um período de três anos, prorrogável por perío-
dos iguais e sucessivos, salvo denúncia de uma das Partes 
por escrito, com antecedência de, pelo menos, 180 dias 
antes da sua expiração.

2 — As partes reservam -se o direito de suspender a 
execução, no todo ou em parte do disposto no presente 
Acordo, ou de proceder à denúncia, parcial ou total, se 
sobrevier modificação das condições existentes à data da 
assinatura que seja de molde a pôr em causa a continuidade 
da cooperação nele prevista.

3 — A suspensão da execução ou a denúncia nos ter-
mos referidos no número anterior deverá ser objecto de 
notificação escrita prévia da outra Parte, com uma ante-
cedência mínima de sessenta dias, não devendo ser con-
siderada acto inamistoso e dela não resultará para a Parte 
que exerceu esse direito qualquer responsabilidade perante 
a outra Parte.

Artigo 11.º

As Partes concordam em manter consultas anuais ao 
nível de altos funcionários dos departamentos governa-
mentais envolvidos em questões de índole político -militar. 
Estas consultas realizar -se -ão alternadamente em Portugal 
e em Angola.

Artigo 12.º

As Partes concordam em efectuar conversações anuais a 
alto nível, incluindo, sempre que acordado pelas Partes, ao 
nível dos Ministros da Defesa Nacional, sobre as relações 
bilaterais na área da cooperação no domínio da defesa e 
técnico -militar.

Artigo 13.º

As Partes signatárias obrigam -se a resolver qualquer 
diferendo relacionado com a interpretação ou aplicação 
deste Acordo com espírito de amizade e compreensão 
mútua.

Feito em Luanda, em 3 de Outubro de 1996, em dois 
exemplares originais, fazendo ambos os textos igualmente fé.

Pelo Governo da República Portuguesa:
António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino, Minis-

tro da Presidência e da Defesa Nacional.

Pelo Governo da República de Angola:
Pedro Sebastião, Ministro da Defesa Nacional. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 67/2009

Aprova o Protocolo Estabelecido ao abrigo do artigo 34.º do Tra-
tado da União Europeia Que Altera, no Que Se Refere à Criação 
de Um Ficheiro de Identificação dos Processos de Inquérito 
Aduaneiro, a Convenção sobre a Utilização da Informática 
no Domínio Aduaneiro, assinado em Bruxelas em 8 de Maio 
de 2003.

A Assembleia da República resolve, nos termos da 
alínea i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Cons-
tituição, aprovar o Protocolo Estabelecido ao Abrigo do 
artigo 34.º do Tratado da União Europeia Que Altera, no 
Que Se Refere à Criação de Um Ficheiro de Identifica-
ção dos Processos de Inquérito Aduaneiro, a Convenção 
sobre a Utilização da Informática no Domínio Aduaneiro, 
assinado em Bruxelas em 8 de Maio de 2003, cujo texto 
na versão autenticada em língua portuguesa segue em 
anexo.

Aprovada em 29 de Maio de 2009.

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

PROTOCOLO ESTABELECIDO AO ABRIGO DO ARTIGO 34.º DO 
TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA, QUE ALTERA, NO QUE SE 
REFERE À CRIAÇÃO DE UM FICHEIRO DE IDENTIFICAÇÃO 
DOS PROCESSOS DE INQUÉRITO ADUANEIRO, A CONVEN-
ÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA NO DOMÍNIO 
ADUANEIRO.

As Altas Partes Contratantes no presente Protocolo, 
Estados membros da União Europeia:

Remetendo para o Acto do Conselho da União Europeia 
de 8 de Maio de 2003;

Considerando que a cooperação aduaneira na União 
Europeia é uma componente importante da área de liber-
dade, segurança e justiça;

Considerando que o intercâmbio de informações entre 
os serviços aduaneiros dos diversos Estados membros é 
um aspecto essencial dessa cooperação;

Aplicando as Conclusões do Conselho Europeu de Tam-
pere de 15 e 16 de Outubro de 1999, nos termos das quais:

A cooperação entre autoridades dos Estados mem-
bros nas investigações sobre actividades criminosas 
transfronteiras em qualquer Estado membro deverá 
traduzir -se num máximo de benefícios (ponto 43 das 
conclusões);

Deverá ser desenvolvido ao nível da União um conjunto 
equilibrado de medidas contra a criminalidade, protegendo 
simultaneamente a liberdade e os direitos constitucionais 
dos indivíduos e dos operadores económicos (ponto 40 
das conclusões); e
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Os crimes económicos graves apresentam, cada vez 
mais, aspectos fiscais e aduaneiros (ponto 49 das con-
clusões);

Tendo em conta que, na sua Resolução de 30 de Maio 
de 2001, sobre a estratégia para a união aduaneira (1), o 
Conselho:

Acordou em que um dos principais objectivos deverá 
consistir em melhorar a cooperação, tendo em vista com-
bater eficazmente a fraude e outros actos que ameacem a 
segurança de pessoas e dos bens;

Salientou que os serviços aduaneiros têm um papel 
significativo a desempenhar na luta contra a criminalidade 
transfronteiras, através da prevenção, detecção e, nos li-
mites das competências nacionais dos serviços aduanei-
ros, da investigação e instauração de acções penais contra 
actividades criminosas nos domínios da fraude fiscal, do 
branqueamento de capitais e do tráfico de drogas e outros 
produtos ilícitos; e

Sublinhou que, dada a diversidade das missões que lhe 
são confiadas, os serviços aduaneiros devem actuar simul-
taneamente ao nível comunitário e ao nível da cooperação 
prevista no título VI do Tratado da União Europeia;

Considerando que o sistema de informação aduaneira, 
criado ao abrigo da Convenção sobre a Utilização da 
Informática no Domínio Aduaneiro (2), apenas autoriza 
que sejam inseridos dados pessoais no sistema, para efei-
tos de observação e informação, vigilância discreta ou 
controlos específicos (artigo 5.º do Convenção), sendo 
necessária, para qualquer outro efeito, uma base legal 
suplementar;

Tendo presente que actualmente não existe qualquer 
possibilidade de proceder sistematicamente e por via 
electrónica a trocas de informações relativas à existên-
cia de processos de inquérito em curso ou já concluídos 
entre todas as autoridades competentes, o que, por isso, 
as impede de os coordenar de forma adequada, e que o 
sistema de informação aduaneira deverá ser utilizado 
para o efeito;

Tendo presente que os resultados da avaliação dos 
ficheiros do «terceiro pilar» da União Europeia podem 
revelar a necessidade de complementaridade entre esses 
sistemas;

Considerando que, no que se refere ao armazenamento, 
processamento e utilização de dados pessoais no domínio 
aduaneiro, deverão ser tidos em devida conta os princípios 
consagrados na Convenção do Conselho da Europa, de 28 
de Janeiro de 1981, para a Protecção das Pessoas relativa-
mente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter 
Pessoal, assim como o ponto 5.5 da Recomendação R (87) 
15 do Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 17 
de Setembro de 1987, que regulamenta a utilização de 
dados pessoais no sector policial;

Conscientes de que, nos termos do ponto 48 do plano 
de acção do Conselho e da Comissão de 3 de Dezembro 
de 1998, sobre a melhor forma de aplicar as disposições 
do Tratado de Amesterdão relativas à criação de um espaço 
de liberdade, de segurança e de justiça (3), será necessário 
analisar em que situações e de que forma o Serviço Euro-
peu de Polícia (EUROPOL) poderá ter acesso ao sistema 
de informação aduaneira;

aprovaram as presentes disposições:

Artigo 1.º

A Convenção sobre a Utilização da Informática no Do-
mínio Aduaneiro (4) é alterada do seguinte modo:

1) Após o capítulo V, são inseridos os seguintes capítulos:

«CAPÍTULO V -A

Estabelecimento de um ficheiro de identificação 
dos processos de inquérito aduaneiro

Artigo 12.º -A

1 — O sistema de informação aduaneira inclui, para 
além dos dados referidos no artigo 3.º, aqueles a que 
se refere o presente capítulo, conservados num ficheiro 
especial, seguidamente designado por ‘ficheiro de iden-
tificação dos processos de inquérito aduaneiro’. Todas 
as disposições da presente Convenção são igualmente 
aplicáveis ao ficheiro de identificação dos processos de 
inquérito aduaneiro, sem prejuízo do presente capítulo 
e dos capítulos V  -B e V  -C.

2 — O objectivo do ficheiro de identificação dos pro-
cessos de inquérito aduaneiro consiste em permitir às auto-
ridades de um Estado membro competentes em matéria de 
inquéritos aduaneiros, designadas nos termos do artigo 7.º, 
que procedam à abertura de processos de inquérito ou que 
realizem inquéritos sobre uma ou mais pessoas ou empre-
sas, identificarem as autoridades competentes dos Estados 
membros que estejam a realizar ou tenham realizado in-
quéritos sobre essas pessoas ou empresas, com base em 
informações sobre a existência de processos de inquérito, a 
fim de realizar os objectivos referidos no n.º 2 do artigo 2.º

3 — Para efeitos do ficheiro de identificação dos 
processos de inquérito aduaneiro, cada Estado mem-
bro enviará aos outros Estados membros e ao comité 
referido no artigo 16.º uma lista das infracções graves 
à sua legislação nacional.

Esta lista apenas deverá incluir as infracções puní-
veis com:

Pena privativa da liberdade ou outra medida pri-
vativa de liberdade de duração máxima não inferior a 
12 meses; ou

Multa de valor máximo não inferior a € 15 000.

4 — Se o Estado membro que procede à consulta 
do ficheiro de identificação dos processos de inquérito 
aduaneiro necessitar de informações mais detalhadas 
sobre a pessoa ou a empresa cujos dados se encontram 
arquivados no sistema, solicitará assistência ao Estado 
membro fornecedor, com base nos instrumentos em 
vigor relativos à assistência mútua.

CAPÍTULO V  -B
Funcionamento e utilização do ficheiro

de identificação
de processos de inquérito aduaneiro

Artigo 12.º -B

1 — As autoridades competentes introduzirão no 
ficheiro da identificação dos processos de inquérito adu-
aneiro dados provenientes dos processos de inquérito, 
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para os fins previstos no n.º 2 do artigo 12.º -A. Esses 
dados abrangerão apenas as seguintes categorias:

i) Pessoas ou empresas que sejam ou que tenham sido 
objecto de um processo de inquérito conduzido pelo 
serviço competente de um Estado membro, e que:

De acordo com a legislação nacional desse Estado 
membro, sejam suspeitas de cometer ou de ter cometido 
uma infracção grave a essa legislação nacional, ou de 
nela participar ou ter participado; ou

Tenham sido objecto de relatório sobre uma dessas 
infracções; ou

Tenham sido objecto de sanção administrativa ou 
judicial por uma dessas infracções;

ii) O âmbito do processo de inquérito;
iii) O nome, a nacionalidade e os elementos de con-

tacto da autoridade do Estado membro responsável, bem 
como o número do processo.

Os dados referidos nas subalíneas i) a iii) serão intro-
duzidos num registo de dados separadamente para cada 
pessoa ou empresa. Não são permitidas remissões entre 
os registos de dados.

2 — Os dados pessoais referidos na alínea i) do n.º 1 
consistirão apenas no seguinte:

i) Para as pessoas: apelido, apelido de solteiro, nome 
próprio e pseudónimos, data e local de nascimento, 
nacionalidade e sexo;

ii) Para as empresas: firma, nome utilizado nas rela-
ções comerciais, sede da empresa e número de IVA.

3 — Os dados serão introduzidos por um período 
limitado, nos termos do artigo 12.º -E.

Artigo 12.º -C
Nenhum Estado membro será obrigado a registar as 

indicações previstas no artigo 12.º -B num caso concreto 
se e enquanto esse registo prejudicar a ordem pública 
ou quaisquer outros interesses essenciais do Estado 
membro em causa, nomeadamente em matéria de pro-
tecção de dados.

Artigo 12.º -D
1 — A introdução de dados no ficheiro de identi-

ficação dos processos de inquérito aduaneiro e a sua 
consulta ficam reservadas às autoridades referidas no 
n.º 2 do artigo 12.º -A.

2 — Qualquer consulta do ficheiro de identificação 
dos processos de inquérito aduaneiro deve abranger os 
seguintes dados pessoais:

i) Para as pessoas: nome próprio e ou apelido e ou ape-
lido de solteiro e ou pseudónimos e ou data de nascimento;

ii) Para as empresas: firma e ou nome utilizado nas 
relações comerciais e ou número de IVA.

CAPÍTULO V -C

Conservação dos dados do ficheiro
de identificação

dos processos de inquérito aduaneiro

Artigo 12.º -E
1 — O período de conservação será determinado de 

acordo com as disposições legislativas, regulamentares 

e processuais do Estado membro que introduz os dados. 
Contudo, não poderão em caso algum ser ultrapassados 
os seguintes prazos, a contar da data de inserção dos 
dados no processo:

i) Os dados relativos a processos de inquérito em curso 
não serão conservados para além de três anos se não se 
tiver verificado qualquer infracção durante esse prazo; 
os dados serão suprimidos antes do termo desse prazo se 
tiver decorrido um ano após o último acto de investigação;

ii) Os dados relativos aos processos de inquérito que 
tenham dado lugar à constatação de uma infracção, 
que ainda não tenham dado lugar a condenação ou à 
aplicação de multa, não podem ser conservados para 
além de um prazo de seis anos;

iii) Os dados relativos a processos de inquérito que te-
nham dado lugar a condenação ou à aplicação de multa não 
podem ser conservados para além de um prazo de 10 anos.

2 — Em todas as fases do processo referidas nas su-
balíneas i), ii) e iii) do n.º 1, sempre que uma pessoa ou 
empresa, nos termos do artigo 12.º -B seja ilibada, de 
acordo com as disposições legislativas e regulamentares 
do Estado membro fornecedor, os dados relativos a essa 
pessoa ou empresa devem ser imediatamente apagados.

3 — Os dados são automaticamente apagados do 
ficheiro de identificação dos processos de inquérito 
aduaneiro na data em que forem ultrapassados os prazos 
máximos de conservação previstos no n.º 1.»

2) No artigo 20.º, a expressão «nos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 12.º» é substituída por «nos n.os 1 e 2 do artigo 12.º e 
no artigo 12.º -E».

Artigo 2.º
1 — O presente Protocolo será submetido à aprovação 

dos Estados membros, segundo as respectivas normas 
constitucionais.

2 — Os Estados membros notificarão ao depositário 
o cumprimento das respectivas normas constitucionais 
necessárias para a aprovação do presente Protocolo.

3 — O presente Protocolo entra em vigor, nos oito Es-
tados membros a que diz respeito, 90 dias a contar da 
notificação a que se refere o n.º 2, pelo Estado, membro 
da União Europeia à data da aprovação pelo Conselho do 
Acto que estabelece o presente Protocolo, que tenha proce-
dido a essa formalidade em último lugar. Se a Convenção, 
porém, não tiver entrado em vigor nessa data, o presente 
Protocolo entrará em vigor na data em que a Convenção 
entrar em vigor.

4 — Qualquer notificação efectuada por um Estado 
membro subsequente à recepção da 8.ª notificação a que se 
refere o n.º 2 tem por efeito, 90 dias a contar da notificação 
seguinte, que o presente Protocolo entra em vigor entre 
este Estado membro e os Estados membros em relação aos 
quais o presente Protocolo já estiver em vigor.

5 — Os Estados membros só introduzirão nos ficheiros 
de identificação dos processos de inquérito aduaneiro os 
dados recolhidos no decurso de um inquérito após a entrada 
em vigor do presente Protocolo.

Artigo 3.º
1 — O presente Protocolo fica aberto à adesão de qual-

quer Estado que se torne membro da União Europeia e que 
adira à Convenção.
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2 — O texto do presente Protocolo na língua do Estado 
aderente, estabelecido pelo Conselho da União Europeia, 
faz fé.

3 — Os instrumentos de adesão serão depositados junto 
do depositário.

4 — O presente Protocolo entra em vigor, em relação a 
qualquer Estado membro que a ele adira, 90 dias a contar 
da data do depósito do seu instrumento de adesão ou na 
data de entrada em vigor do presente Protocolo, se este 
ainda não tiver entrado em vigor no termo do referido 
prazo de 90 dias e desde que a Convenção esteja em vigor 
nesse Estado.

Artigo 4.º

Considera  -se que qualquer Estado que adira à União 
Europeia e à Convenção, nos termos do artigo 25.º desta, 
após a entrada em vigor do presente Protocolo, aderiu à 
Convenção, com a redacção que lhe é dada pelo presente 
Protocolo.

Artigo 5.º

O Secretário -Geral do Conselho é o depositário do pre-
sente Protocolo.

O depositário publicará no Jornal Oficial da União 
Europeia as notificações, instrumentos e comunicações 
relativos ao presente Protocolo.

(1) JO, n.º C 171, de 15 de Junho de 2001, p. 1.
(2) JO, n.º C 316, de 27 de Novembro de 1995, p. 34.
(3) JO, n.º C 19, de 23 de Janeiro de 1999, p. 1.
(4) JO, n.º C 316, de 27 de Novembro de 1995, p. 34.

Feito em Bruxelas, em 8 de Maio de 2003, num exem-
plar único, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espa-
nhola, finlandesa, francesa, grega, irlandesa, italiana, neer-
landesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos 
os textos, sendo esse exemplar depositado nos arquivos do 
Secretariado  -Geral do Conselho da União Europeia.

Hecho en Bruselas, el ocho de mayo del dos mil tres.
Udfærdiget i Bruxelles den ottende maj to tusind og tre.
Geschehen zu Brüssel am achten Mai zweitausendun-

ddrei.
´Eγινε στιις Bρυξέλλες, στις oκτώ Mαΐoυ χιλιάες τρία.
Done at Brussel on the eighth day of May in the year 

two thousand and tree.
Fait à Bruxelles, le huit mai deux mille trois.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil ar an ochtú lá de Bhealtaine 

sa bhlianin dhá mhíle a trí.
Fatto a Bruxelles, addi´ otto maggio duelmilatre.
Gedaan te Brussel, de achtste mei tweeduizenddrie.
Feito em Bruxelas, em oito de Maio de dois mil e três.
Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä toukokuuta 

vuonna kaksituhattakolme.
Som skedde i Bryssel den åttonde maj tjugohundratre.

Pour le Royaume de Belgique:
Voor het Koninkrijk België:
Für das Könegreich Belgien: 

  

 På Kongeriget Danmarks vegne: 

  

 Für die Bundesrepublik Deutschland: 

  

 Για την Eλληνκή Δημοκρατία: 

  

 Por el Reino de España: 

  

 Pour la République française: 

  

 Thar cheann na hÉireann:
For Ireland: 

  

 Per la Repubblica italiana: 

  

 Pour le Grand -Duché de Luxembourg: 

  
 Voor het Koninkrijk der Nederlanden: 
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 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.
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Artigo 3.º

A presente portaria entra em vigor no dia 6 de Agosto 
de 2009.

Pelo Ministro da Justiça, João Tiago Valente Almeida 
da Silveira, Secretário de Estado da Justiça, em 31 de 
Julho de 2009.

REGULAMENTO INTERNO 
DO JULGADO DE PAZ DO AGRUPAMENTO 

DOS CONCELHOS DE CARREGAL DO SAL, MANGUALDE E NELAS

Artigo 1.º
Circunscrição territorial e sede

1 — O Julgado de Paz do Agrupamento de Concelhos de 
Carregal do Sal, Mangualde e Nelas fica situado no conce-
lho de Carregal do Sal, na Rua de São João de Deus.

2 — O local onde o Julgado de Paz do Agrupamento 
dos Concelhos de Carregal do Sal, Mangualde e Nelas 
fica situado, nos termos do n.º 1, pode ser alterado por 
protocolo celebrado entre o Gabinete para a Resolução 
Alternativa de Litígios e os respectivos municípios.

3 — Considera -se sede do julgado de paz de agrupa-
mento de concelhos o município onde for proposta a acção.

Artigo 2.º
Funcionamento

1 — O horário de funcionamento do julgado de paz é 
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 
horas e trinta minutos, de segunda -feira a sexta -feira.

2 — O horário de atendimento do julgado de paz é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, de segunda -feira 
a sexta -feira.

Artigo 3.º
Coordenação do Julgado de Paz

1 — A coordenação, representação e gestão do Julgado 
de Paz compete ao juiz de paz que, para o efeito, for no-
meado pelo Conselho de Acompanhamento dos Julgados 
de Paz.

2 — Nas ausências e impedimentos do juiz de paz-
-coordenador, este será substituído pelo que, para o efeito, 
for nomeado pelo Conselho de Acompanhamento dos Jul-
gados de Paz.

Artigo 4.º
Distribuição

Os processos são distribuídos pelos juízes de paz de 
forma a garantir a repartição, com igualdade, do serviço 
do Julgado de Paz.

Artigo 5.º
Serviço de mediação

1 — O serviço de mediação é assegurado pelos media-
dores inscritos na lista do Julgado de Paz, nos termos do 
regulamento aprovado por portaria do Ministro da Justiça.

2 — Na falta de indicação das partes, a escolha do me-
diador que intervém na mediação é efectuada de forma a 
garantir a igualdade de repartição do serviço de mediação.

Artigo 6.º
Serviço de atendimento

1 — O serviço de atendimento é assegurado, preferen-
cialmente, por licenciados em Direito ou por solicitadores.

2 — A coordenação do serviço de atendimento é asse-
gurada por quem, para o efeito, vier a ser designado pelo 
juiz de paz -coordenador.

Artigo 7.º
Competências do Gabinete para a Resolução ernativa de Litígios

Ao Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios 
compete:

a) Conceber, operacionalizar e executar projectos de 
modernização e melhoria no Julgado de Paz;

b) Elaborar e actualizar, nos termos da lei, a lista dos 
mediadores que prestam serviço no Julgado de Paz e zelar 
pelo respectivo cumprimento;

c) Acompanhar e apoiar o funcionamento do Julgado 
de Paz, sem prejuízo das competências nesta matéria atri-
buídas a outras entidades;

d) Proceder ao pagamento das remunerações dos juízes 
de paz;

e) Proceder ao pagamento das mediações efectuadas.

Artigo 8.º
Competências dos municípios do agrupamento de concelhos

Compete aos municípios deste agrupamento de conce-
lhos que tenham celebrado protocolos com o Ministério 
da Justiça:

a) Fixar o horário de pessoal do serviço de atendimento 
e do serviço de apoio administrativo nos termos do proto-
colado e zelar pela respectiva observância;

b) Suportar as despesas com o funcionamento do Jul-
gado de Paz, incluindo as respeitantes ao pessoal dos ser-
viços de atendimento e de apoio administrativo.

Artigo 9.º
Competências do serviço de mediação

1 — O serviço de mediação disponibiliza, a qualquer in-
teressado, a mediação como forma alternativa de resolução 
de quaisquer litígios, ainda que excluídos da competência 
do Julgado de Paz, com excepção dos que tenham por 
objecto direitos indisponíveis.

2 — Compete ao serviço de mediação:

a) Realizar a sessão de pré -mediação, explicando às 
partes a natureza, as características e o objectivo da me-
diação;

b) Informar as partes sobre a escolha do mediador, res-
pectiva forma de intervenção e posição de neutralidade e 
imparcialidade face às partes;

c) Verificar a predisposição das partes para um possível 
acordo na base da mediação;

d) Submeter, se for o caso, o acordo de mediação a 
imediata homologação pelo juiz de paz, quando o Jul-
gado de Paz seja competente para a apreciação da causa 
respectiva;

e) Facultar, a qualquer interessado, o regulamento dos 
serviços de mediação dos julgados de paz e demais legis-
lação conexa.
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Artigo 10.º
Competências do serviço de atendimento

Compete ao serviço de atendimento:
a) Assegurar o atendimento ao público, prestando infor-

mação sobre as atribuições e competências do Julgado de 
Paz e respectiva tramitação processual, bem como sobre 
a pré -mediação e a mediação;

b) Receber os requerimentos apresentados pelos inte-
ressados, reduzindo a escrito, mediante o preenchimento 
de formulário, os pedidos verbalmente apresentados;

c) Proceder às citações e notificações previstas na lei;
d) Receber a contestação, reduzindo -a a escrito quando 

apresentada verbalmente;
e) Designar os mediadores, através do coordenador, na 

falta de escolha consensual pelas partes;
f) Marcar as sessões de pré -mediação e de mediação;
g) Comunicar a data da audiência de julgamento, nos 

casos previstos na lei, de acordo com a orientação do juiz 
de paz.

Artigo 11.º
Competências do serviço de apoio administrativo

1 — Ao serviço de apoio administrativo compete a pres-
tação do apoio administrativo necessário ao funcionamento 
eficaz dos serviços do Julgado de Paz, designadamente:

a) Proceder à distribuição de processos pelos juízes 
de paz;

b) Receber e expedir correspondência;
c) Proceder às citações e notificações;
d) Manter organizado o registo contabilístico das me-

diações efectuadas por mediador;
e) Manter organizado o inventário;
f) Manter organizado o arquivo de documentos;
g) Manter actualizado o registo de assiduidade dos 

funcionários dos serviços de atendimento e de apoio 
administrativo;

h) Apoiar a actividade desenvolvida pelo Julgado de 
Paz.

2 — A coordenação do serviço de apoio administrativo 
é assegurada por quem, para o efeito, vier a ser designado 
pelo juiz de paz -coordenador. 

 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 12/2009

Agravo ampliado n.º 682/09 — 6.ª

Acordam, em plenário das secções cíveis, no Supremo 
Tribunal de Justiça:

Por requerimento de 20 de Junho de 2007 (a fl. 121), 
Maria Fernanda Oliveira Ferreira, mãe do menor Cristiano 
Filipe Ferreira Pires, veio instaurar o presente incidente 
de incumprimento de prestação alimentícia, alegando, em 
síntese, o seguinte:

Por acordo exarado nos presentes autos e judicialmente 
homologado, Carlos Alberto Fernandes Pires, pai do refe-
rido menor, ficou obrigado a depositar, mensalmente, na 
conta bancária da requerente, até ao dia 8 de cada mês, a 
título de alimentos, a quantia de € 110, com início no mês 
de Dezembro de 2006;

O requerido nunca procedeu a qualquer depósito;
A requerente tem como única fonte de rendimento o seu 

salário, no valor de € 450 por mês;
O seu agregado familiar é composto por duas pessoas.
Concluiu, pedindo:
a) Ao abrigo do disposto nos artigos 1.º e 3.º, n.os 1 e 2, 

da Lei n.º 75/98, de 19 de Novembro, e no artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, se decida, com 
a devida urgência, que o Estado, através do Fundo de 
Garantia de Alimentos Devidos a Menores, deve prestar 
alimentos ao menor Cristiano Filipe Ferreira Pires, em 
substituição do requerido, proferindo -se, se necessário, 
decisão provisória;

b) Caso assim se não entenda, sejam tomadas as me-
didas necessárias e adequadas ao cumprimento coercivo 
dos alimentos vencidos e vincendos, de acordo com o 
estipulado no artigo 189.º do Decreto -Lei n.º 314/78, de 
27 de Outubro;

c) Com base no artigo 181.º do citado Decreto -Lei 
n.º 314/78, se condene o requerido no pagamento ao me-
nor de uma indemnização, em montante nunca inferior a 
€ 500.

Cumprido o disposto no artigo 181.º, n.º 2, da OTM, o 
requerido veio dizer que não tem capacidade económica 
para pagar a prestação estipulada, pois encontra -se desem-
pregado e não aufere qualquer subsídio de desemprego, 
garantindo a sua subsistência com a ajuda de sua mãe.

Após a realização das diligências julgadas convenientes 
para apuramento da situação económica do requerido, foi 
proferida a decisão a fl. 147, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 2, 
da Lei n.º 75/98, de 19 de Novembro, que fixou em € 110 
mensais a prestação provisória a pagar pelo Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social a favor do referido 
menor.

Oportunamente, foi proferida a decisão definitiva a 
fls. 186 e segs., que fixou em € 125 mensais a prestação 
devida pelo Fundo de Garantia de Alimentos Devidos 
a Menores, a favor do menor Cristiano Filipe Ferreira 
Pires, desde a data da apresentação do pedido em apreço, 
sem prejuízo dos montantes já pagos a título provisório, 
sendo este montante actualizado anualmente, de acordo 
com o índice inflacionário que se houver verificado no 
ano anterior.

Inconformado, agravou o Instituto de Gestão Financeira 
da Segurança Social, I. P., por considerar que os alimentos 
a cargo do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a 
Menores não são devidos desde a data da apresentação do 
respectivo pedido, mas apenas a partir do mês seguinte ao 
da notificação da respectiva decisão judicial ao Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social.

A Relação de Guimarães, através do seu Acórdão de 
4 de Dezembro de 2008, concedeu provimento ao agravo 
e revogou a decisão recorrida, na parte em que condenou 
o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores a 
suportar as prestações vencidas desde a data da entrada do 
pedido, ficando o Fundo obrigado a pagar as prestações 
fixadas a partir do mês seguinte ao da notificação da de-
cisão da 1.ª instância.

Agora, foi o Ex.mo Magistrado do Ministério Público 
junto das secções cíveis da Relação de Guimarães que, com 
fundamento no artigo 678.º, n.º 4, do CPC, veio interpor 
recurso de agravo para este Supremo Tribunal de Justiça, 
por o acórdão recorrido se encontrar em total oposição com 
o Acórdão da mesma Relação de 9 de Outubro de 2008, 
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proferido no processo n.º 1752/08, da 2.ª Secção, no qual 
se julgou que tais prestações se vencem desde a data da 
formulação do respectivo pedido.

Pede que se proceda a agravo ampliado, para efeito 
de uniformização da jurisprudência, nos termos dos arti-
gos 732.º -A e 762.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, 
atenta a jurisprudência divergente sobre a mesma questão 
de direito, proferida pelas Relações e pelo Supremo Tri-
bunal de Justiça, propondo a fixação da seguinte juris-
prudência:

«As prestações de alimentos a menor fixadas pelo 
tribunal em substituição do devedor, asseguradas pelo 
Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, 
cujo pagamento é efectuado pelo Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, nos termos previstos 
nos artigos 1.º da Lei n.º 75/98, de 19 de Novembro, e 2.º 
do Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, são devidas a 
partir da entrada do requerimento nos respectivos autos 
de incumprimento.»

Alegando no agravo, o Ex.mo Magistrado do Ministério 
Público, resumidamente, conclui:

1 — Excluídas as prestações alimentícias vencidas e 
não pagas pela pessoa judicialmente obrigada, importa 
determinar o momento a partir do qual o Fundo se encontra 
obrigado, avançando -se, em regra, duas posições: a partir 
da entrada do requerimento para a intervenção do Fundo 
ou a partir da data da notificação da decisão judicial.

2 — Salvo melhor opinião, entendemos mais justa e 
consentânea com o espírito da lei a tese que faz retroagir 
os efeitos da decisão de intervenção do Fundo à data da 
entrada do respectivo requerimento.

3 — O artigo 4.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 
de Maio, que estabelece que o centro regional de segurança 
social inicia o pagamento das prestações, por conta do 
Fundo, no mês seguinte ao da notificação da decisão do 
tribunal, não baliza o momento em que nasce a obrigação 
do Fundo, apenas se reportando ao momento em que o 
centro regional de segurança social está obrigado a cumprir 
a decisão do tribunal.

4 — A verificação dos pressupostos da intervenção do 
Fundo pode implicar uma demorada tramitação processual, 
não se compreendendo que o menor, durante esse lapso 
de tempo, que pode ser longo, não beneficie da prestação 
alimentar.

5 — Tanto a Lei n.º 75/98, de 19 de Novembro, como o 
Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, são omissos sobre 
o momento a partir do qual as prestações alimentares são 
devidas.

6 — Verifica -se uma lacuna da lei, que exige a apli-
cação, pela via da analogia, do artigo 2006.º do Código 
Civil, uma vez que procedem aqui as razões justificativas 
da regulamentação prevista para os alimentos naquele 
dispositivo, que diz que os alimentos são devidos desde a 
data da propositura da acção.

7 — Assim, o momento em que as prestações se come-
çam a vencer só poderá ser o definido no artigo 2006.º do 
Código Civil, ou seja, desde a data da entrada da acção em 
juízo, que, neste caso, é desde a data da entrada em juízo 
do requerimento para a intervenção do Fundo.

8 — Considera violados os artigos 1.º da Lei n.º 75/98, 
de 19 de Novembro, 3.º, 4.º e 5.º do Decreto -Lei n.º 164/99, 
de 13 de Maio, 2006.º do Código Civil, 401.º, n.º 1, do 
Código do Processo Civil, e 24.º, n.º 1, e 69.º, n.os 1 e 2, 
da Constituição da República Portuguesa.

Não houve contra -alegações.
O Ex.mo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

determinou o julgamento ampliado do agravo, para efeito 
de uniformização de jurisprudência, nos termos dos arti-
gos 732.º -A e 762.º, n.º 3, do CPC.

O Ex.mo Procurador -Geral -Adjunto neste Supremo Tri-
bunal, considerando ser o Ministério Público o recorrente, 
com posição processualmente bem definida quanto ao 
objecto do recurso, teve por prejudicada a emissão de 
parecer prevista no artigo 732.º -B, n.º 1, do CPC.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
A Relação considerou provados os factos seguintes:
1 — Mediante acordo, homologado por sentença, o 

menor Cristiano Filipe Ferreira Pires foi confiado à guarda 
da sua mãe, Maria Fernanda Oliveira Ferreira.

2 — Mais foi determinado que o pai, Carlos Alberto 
Fernandes Pires, pagasse, a título de alimentos, ao mesmo 
menor, a quantia mensal de € 110, até ao dia 8 de cada mês, 
mediante depósito bancário, quantia esta actualizável anu-
almente de acordo com os índices da inflação registados.

3 — O requerido nunca pagou a referida prestação de 
alimentos.

4 — Esporadicamente, atribuiu algum dinheiro ao me-
nor para aquisição de peças de vestuário e compra de 
medicamentos.

5 — O requerido integra o agregado familiar de sua 
mãe, viúva, reformada,

6 — Está inactivo há cerca de três anos.
7 — Esporadicamente, trabalha na construção civil, 

auferindo cerca de € 35 por dia.
8 — Por vezes, faz trabalhos ocasionais no sector têxtil, 

auferindo cerca de € 3,5 por hora.
9 — Beneficia do apoio dos irmãos, amigos e namo-

radas.
10 — Não se sente motivado para o exercício de uma 

actividade profissional.
11 — O menor reside com a progenitora em casa per-

tencente aos pais desta.
12 — Frequenta o 6.º ano de escolaridade, na Escola 

C + S de Manhente.
13 — Na sequência de uma tentativa de suicídio, o me-

nor é acompanhado pelo Departamento de Psiquiatria e 
Saúde Mental do Hospital de São Marcos.

14 — A mãe do menor, que trabalha como operária 
têxtil, encontra -se actualmente desempregada.

15 — Aufere um salário de desemprego, no valor de 
€ 407.

16 — Apresenta problemas de saúde do foro psiquiá-
trico, sendo acompanhada pelo Departamento de Psiquia-
tria e Saúde Mental do Hospital de São Marcos e pelo 
Grupo de Acção Social Cristã.

17 — A mãe do menor despende mensalmente € 100 
na prestação da sua viatura, € 80 em água, luz e gás e € 26 
em medicação.

A única questão a apreciar consiste em saber se as 
prestações alimentares a cargo do Fundo de Garantia de 
Alimentos Devidos a Menores são devidas desde a data 
da entrada em juízo do requerimento para a intervenção 
do Fundo ou a partir da notificação da decisão judicial que 
julgue o incidente do incumprimento.

Vejamos:
Tem sido objecto de controvérsia jurisprudencial a deter-

minação do momento a partir do qual o Fundo de Garantia 
de Alimentos Devidos a Menores se encontra obrigado.
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No sentido de que o Fundo fica obrigado a partir da 
entrada em juízo do requerimento para sua intervenção de-
cidiram, entre outros: Acórdão da Relação de Guimarães de 
9 de Outubro de 2008, proferido no processo n.º 1752/08, 
da 2.ª Secção (acórdão fundamento); Acórdãos da Relação 
do Porto de 8 de Março de 2007, processo n.º 0731236, e de 
14 de Dezembro de 2006, processo n.º 0636008; Acórdãos 
da Relação de Coimbra de 12 de Abril de 2005, processo 
n.º 265/05, e de 3 de Maio de 2006, processo n.º 805/06; 
Acórdãos da Relação de Guimarães de 1 de Junho de 
2005, processo n.º 805/06, e de 8 de Novembro de 2007, 
processo n.º 1823/07.

Na esteira de que o Fundo só se encontra obrigado a 
partir da data da decisão do respectivo incidente de incum-
primento, julgaram, entre outros: Acórdãos da Relação 
do Porto de 25 de Maio de 2004, processo n.º 0422350, e 
de 25 de Setembro de 2006, processo n.º 0654366; Acór-
dãos da Relação de Guimarães de 12 de Janeiro de 2005, 
processo n.º 2211/04, e de 11 de Maio de 2003, processo 
n.º 1524/03; Acórdão da Relação de Lisboa de 6 de Março 
de 2008, processo n.º 1608/08.

Ao nível da jurisprudência do Supremo Tribunal de 
Justiça, decidiram no sentido do nascimento da obrigação 
do Fundo com a decisão que julgue o requerimento de in-
cumprimento do devedor originário, entre outros: Acórdão 
de 27 de Janeiro de 2004, processo n.º 03A3648; de 6 de 
Julho de 2006, processo n.º 05B4278; de 27 de Setembro 
de 2007 (Col. Ac. STJ, XV, 3.º, 63); de 10 de Julho de 
2008, processo n.º 08A1860 (este relatado pelo mesmo 
relator e publicado na Col. Ac. STJ, XVI, 2.º, 170); e de 
30 de Setembro de 2008, processo n.º 08A2953.

No sentido de que o Fundo fica obrigado desde a data 
da instauração do respectivo incidente de incumprimento, 
julgaram: Acórdão de 3 de Junho de 2008, Col. Ac. STJ, 
XVI, 2.º, 93; também de 10 de Julho de 2008, processo 
n.º 08A1907; e de 19 -10 -09, processo n.º 448/09, da 
2.ª Secção.

Que posição seguir?
Não garantindo o Fundo de Garantia de Alimentos De-

vidos a Menores o pagamento da prestação de alimen-
tos não cumprida pelo responsável legal e assegurando 
antes uma prestação própria e diferente daquela, fixada 
oportunamente pelo tribunal, acolheremos a tese de que a 
sua obrigação só nasce com a decisão que, apreciando os 
respectivos pressupostos, julgue o incidente de incumpri-
mento do devedor originário, e a sua exigibilidade ocorre 
no mês seguinte ao da notificação da decisão do tribunal, 
em conformidade com o decidido no citado Acórdão de 
10 de Julho de 2008, processo n.º 08A1860, relatado pelo 
mesmo relator, que seguiremos de perto.

O artigo 1.º da citada Lei n.º 75/98 dispõe:

«Quando uma pessoa judicialmente obrigada a prestar 
alimentos a menor residente em território nacional não 
satisfizer as quantias em dívida pelas formas previstas 
no artigo 189.º do Decreto -Lei n.º 314/78, de 27 de 
Outubro, e o alimentado não tenha rendimento líquido 
superior ao salário mínimo nacional, nem beneficie, 
nessa medida, de rendimentos de outrem, a cuja guarda 
se encontre, o Estado assegura as prestações previstas 
na presente lei até ao início do efectivo cumprimento 
da obrigação.»

Esta prestação nova não tem de ser, necessariamente, 
equivalente à que estava a cargo do progenitor.

O artigo 2.º da referida Lei n.º 75/98 enuncia os crité-
rios para fixação do montante das prestações a pagar pelo 
Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores e de-
fine um tecto limite, para o qual terá de se produzir prova, 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 164/99, 
de 13 de Maio.

A garantia de alimentos devidos a menores cria, assim, 
uma nova prestação social, que, de acordo com o preâm-
bulo do mencionado Decreto -Lei n.º 164/99, «traduz um 
avanço qualitativo inovador na política social desenvolvida 
pelo Estado, ao mesmo tempo que se dá cumprimento ao 
objectivo do reforço da protecção social devida a meno-
res».

Deste modo, atribui -se ao Estado, nos casos em que 
os alimentos judicialmente fixados ao filho menor não 
podem ser cobrados nos termos do artigo 189.º da OTM, 
o dever de garantir o pagamento até efectiva satisfação da 
obrigação pelo progenitor devedor, ficando sub -rogado 
em todos os direitos dos menores a quem sejam atribu-
ídas as prestações, com vista a ser reembolsado do que 
pagou — artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 164/99.

Perante o elevado número de situações de incumpri-
mento das prestações alimentares, a Lei n.º 75/98 criou 
o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, 
gerido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, com o objectivo de assegurar, através do Estado, di-
reitos constitucionalmente garantidos, como sejam o direito 
à vida (que implica o acesso a condições de subsistência 
mínimas) e o direito das crianças ao seu desenvolvimento 
integral, consagrados nos artigos 24.º, n.º 1, e 69.º, n.os 1 e 
2, da Constituição da República Portuguesa.

A obrigação de prestação de alimentos a cargo do Fundo 
é uma obrigação independente e autónoma, embora subsi-
diária, da do devedor originário dos alimentos, no sentido 
de que o Estado não se vincula a suportar os precisos 
alimentos incumpridos, mas antes a suportar alimentos 
fixados ex novo.

A prestação de alimentos incumprida pelo primitivo 
devedor funciona apenas como um pressuposto justifica-
tivo da intervenção subsidiária do Estado para satisfação 
de uma necessidade actual do menor.

Consequentemente, o Estado não se substitui incondi-
cionalmente ao devedor originário dos alimentos e apenas 
se limita a assegurar os alimentos de que o menor carece, 
enquanto o devedor primário não pague, ficando onerado 
com uma nova prestação e devendo ser reembolsado do 
que pagar.

A garantia de alimentos a menores foi regulamentada 
pelo citado Decreto -Lei n.º 164/99, que estabelece os pres-
supostos e requisitos da sua atribuição — artigo 3.º

O seu artigo 4.º, n.º 5, prevê que o Centro Regional 
de Segurança Social inicia o pagamento das prestações, 
por conta do Fundo, no mês seguinte ao da notificação da 
decisão do tribunal.

Inexistindo, anteriormente à decisão do requerimento 
do incidente de incumprimento, qualquer obrigação do 
Fundo pela satisfação da prestação alimentar, não tem este 
de assegurar o pagamento das prestações vencidas e não 
pagas antes desse momento, pelas quais é responsável o 
devedor que a tal estava obrigado.

Por outro lado, a obrigação do Fundo é uma obrigação 
criada ex novo pela decisão que a determina e, por isso, só 
nasce nesse momento, com pressupostos legais próprios, 
podendo ter um conteúdo diferente da obrigação de ali-
mentos do originário devedor.
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Várias soluções poderiam ser concebidas pelo legisla-
dor, para fixação do momento a partir do qual são devidos 
os alimentos, como anotam Pires de Lima e Antunes Varela 
(Código Civil Anotado, vol. V, p. 585).

O artigo 2006.º do Código Civil, ao dispor que «os 
alimentos são devidos desde a data da proposição da ac-
ção», pressupõe que o obrigado a alimentos, uma vez 
demandado, podia e devia voluntariamente reconhecer a 
obrigação e cumpri -la.

Daí que seja razoável e justo fazer retroagir a fixação 
dos alimentos ao momento da instauração da acção.

No caso do Fundo, é diferente a razão de ser da sua 
intervenção, cuja obrigação tem o carácter de prestação 
social.

A sua responsabilidade apenas se constitui com a de-
cisão que aprecia os pressupostos para sua intervenção e 
o condena no pagamento de certa prestação, cuja exigi-
bilidade só ocorre no mês seguinte ao da notificação da 
decisão do tribunal.

O Fundo, quando assegura o pagamento de prestações 
alimentícias, fá -lo no cumprimento de uma obrigação pró-
pria e não alheia.

A actualidade das prestações que satisfaz afere -se pela 
verificação judicial da existência cumulativa dos pressu-
postos e requisitos legais, legitimadores da intervenção do 
Fundo — artigos 1.º e 3.º da Lei n.º 75/98 e 2.º e 9.º do 
Decreto -Lei n.º 164/99.

O montante dos alimentos imposto ao Fundo é fixado 
no incidente de incumprimento e só então se torna líquido 
e exigível, como direito social do alimentando (Remédio 
Marques, Algumas Notas sobre Alimentos Devidos a Me-
nores, pp. 221 e segs.).

A obrigação do Fundo não existe enquanto não for apu-
rado o incumprimento do originário devedor e demais 
pressupostos legais, de tal modo que tal obrigação só é 
criada com a decisão do respectivo incidente.

Há analogia sempre que no caso omisso procedam as 
razões justificativas da regulamentação do caso previsto 
na lei — artigo 10.º, n.º 2, do CC.

Assim, a analogia das situações mede -se «em função 
das razões justificativas da solução fixada na lei e não 
por obediência à mera semelhança formal das situações» 
(Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, 
vol. I, 4.ª ed., p. 59).

Daí que a doutrina do citado artigo 2006.º não seja apli-
cável por analogia, pois a sua ratio não tem correspondên-
cia com a situação do Fundo.

Não valem relativamente ao Fundo as razões justifica-
tivas da previsão do artigo 2006.º do CC, que faz retroagir 
a obrigação de alimentos à data da propositura da acção.

Não há paridade entre o dever paternal e o dever do 
Estado quanto a alimentos, pois não há qualquer seme-
lhança entre a razão de ser da prestação de alimentos fixada 
ao abrigo das disposições do Código Civil e a fixada no 
âmbito do Fundo.

Enquanto o artigo 2006.º está intimamente ligado ao 
vínculo familiar, nos termos do artigo 2009.º do CC (e 
daí que, quando a acção é proposta, os alimentos já se-
riam devidos), a Lei n.º 75/98 cria uma obrigação nova, 
imposta a entidade que, antes da respectiva decisão, não 
tinha qualquer obrigação de a prestar.

Acresce que o Fundo, enquanto interveniente no inci-
dente, é chamado aos autos apenas com a notificação da 
decisão do tribunal.

Todo o processado do incidente do incumprimento da 
obrigação alimentar pelo devedor originário decorre sem 
o conhecimento do Fundo e sem qualquer intervenção da 
sua parte.

Não colhe o argumento de que, com o entendimento 
defendido, a obrigação de prestar fica na dependência da 
maior ou menor celeridade processual, o que resultaria em 
prejuízo dos menores e em violação do princípio da igual-
dade, conforme a maior ou menor celeridade processual.

Efectivamente, a Lei n.º 75/98 acautela a situação dos 
menores, face a uma possível demora na tramitação do in-
cidente, ao prever no n.º 2 do seu artigo 3.º que o juiz pode 
estabelecer uma prestação de alimentos provisória, quando 
a pretensão do requerente for justificada e urgente.

Foi, aliás, o que aconteceu no caso concreto.
E, como é sabido, não há lugar, em caso algum, à restitui-

ção dos alimentos provisórios recebidos — artigo 2007.º, 
n.º 2, do CC.

Em face do exposto, é de concluir que a responsabi-
lidade do Fundo só nasce com a decisão que julgue o 
requerimento do incidente de incumprimento do devedor 
originário e a respectiva exigibilidade só ocorre no mês 
seguinte ao da notificação da decisão do tribunal.

Deve ser acatada esta opção legislativa, independente-
mente do juízo de bondade e de justiça que sobre a mesma 
se possa fazer.

Não pode convocar -se o regime de outras prestações 
de carácter social, a cargo do Estado, designadamente 
do rendimento social de inserção, por o legislador ter aí 
optado, expressamente, por solução diversa.

Com efeito, no âmbito do rendimento social de inserção, 
o artigo 17.º, n.º 6, da Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio, 
estabelece que a decisão quanto ao pagamento desta pres-
tação produz efeitos desde a data da recepção do reque-
rimento.

Consequentemente, não se mostram violados os arti-
gos 24.º, n.º 1, e 69.º, n.os 1 e 2, da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, nem os demais preceitos legais invocados 
pelo recorrente.

Termos em que acordam em negar provimento ao 
agravo, confirmando o Acórdão recorrido, sem custas, 
por o Ministério Público delas se encontrar isento, e uni-
formizam a jurisprudência nos termos seguintes:

A obrigação de prestação de alimentos a menor, assegu-
rada pelo Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Me-
nores, em substituição do devedor, nos termos previstos nos 
artigos 1.º da Lei n.º 75/98, de 19 de Novembro, e 2.º e 4.º, 
n.º 5, do Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, só nasce 
com a decisão que julgue o incidente de incumprimento do 
devedor originário e a respectiva exigibilidade só ocorre 
no mês seguinte ao da notificação da decisão do tribunal, 
não abrangendo quaisquer prestações anteriores.

Lisboa, 7 de Julho de 2009. — Fernando de Azevedo 
Ramos (relator) — Manuel José da Silva Salazar — Sebas-
tião José Coutinho Póvoas — António Manuel Machado 
Moreira Alves — Salvador Pereira Nunes da Costa — José 
Ferreira de Sousa — António Cardoso dos Santos Bernar-
dino — Nuno Pedro de Melo e Vasconcelos Cameira — An-
tónio Alberto Moreira Alves Velho — Camilo Moreira 
Camilo — João Mendonça Pires da Rosa (com a declara-
ção que junto) — Carlos Alberto de Andrade Bettencourt 
de Faria (vencido, conforme o voto da Ex.ma Conselheira 
Maria dos Prazeres Beleza) — José Joaquim de Sousa 
Leite — José Amílcar Salreta Pereira (voto vencido nos 
termos da declaração apresentada pela Ex.ma Conselheira 
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Maria dos Prazeres Beleza) — Custódio Pinto Mon-
tes — Joaquim Manuel Cabral e Pereira da Silva — José 
Rodrigues dos Santos — João Luís Marques Bernardo 
(vencido conforme voto que junto) — Urbano Aquiles 
Lopes Dias — João Moreira Camilo — Paulo Armínio de 
Oliveira e Sá (vencido conforme voto que junto) — Artur 
José Alves da Mota Miranda — Alberto de Jesus Sobri-
nho — Arlindo de Oliveira Rocha — Maria dos Prazeres 
Couceiro Pizarro Beleza (vencida, conforme declaração 
junta) — Fernando Manuel de Oliveira Vasconcelos (con-
forme voto vencido) — António José Pinto da Fonseca 
Ramos (junto declaração de voto) — Mário de Sousa Cruz 
(vencido nos termos da declaração de voto do Conselheiro 
Fonseca Ramos) — António José Cortez Cardoso de Al-
buquerque — Ernesto António Garcia Calejo — Henrique 
Manuel da Cruz Serra Baptista — Lázaro Martins de 
Faria (de acordo com a declaração de voto da Conselheira 
Beleza) — Hélder João Martins Nogueira Roque (ven-
cido, conforme a declaração de voto que junto) — José 
Fernando de Salazar Casanova Abrantes — Álvaro da 
Cunha Gomes Rodrigues (vencido nos termos da decla-
ração junta) — Carlos Francisco de Oliveira Lopes do 
Rego — Luís António Noronha Nascimento.

Declaração de voto

João Mendonça Pires da Rosa (acentuando que a decisão 
provisória prevista no artigo 3.º, n.º 2, da Lei n.º 75/98 deve 
ser entendida para o juiz não apenas como uma faculdade, 
mas como uma obrigação procurada para os casos de jus-
tificação e urgência). — Pires da Rosa.

Declaração de voto

Votei vencido por razões situadas em plano constitu-
cional.

I — No topo dos direitos fundamentais, a criança tem 
direito à vida — artigo 24.º da CRP.

Do mesmo modo, tem direito à dignidade enquanto 
pessoa humana — artigo 1.º

Para além deles, estatui o artigo 69.º, no n.º 1, que:
«As crianças têm direito à protecção da sociedade 

e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento inte-
gral»

E no n.º 2 que:
«O Estado assegura especial protecção às crianças 

órfãs, abandonadas ou por qualquer forma privadas de 
um ambiente familiar normal.»

II — O direito à vida envolve o direito à sobrevivência 
e até, no dizer deste tribunal, o direito à «qualidade de 
vida» — (Acórdão de 26 de Abril de 1995, na Colectânea 
de Jurisprudência — Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça, ano III, I, p. 155).

Quanto à dignidade da pessoa humana, já se tem o Tri-
bunal Constitucional pronunciado, a propósito dos limi-
tes da penhorabilidade, incluindo naquela um substrato 
de «subsistência mínima» — cf., por todos, o Acórdão 
n.º 177/2002, que se pode ver no respectivo sítio. Com 
aplauso de Cristina Queiroz nos seguintes termos:

«Nesta perspectiva, será de aplaudir a decisão do 
Tribunal Constitucional que acentuou esta última di-
mensão ao proceder à delimitação do conceito jurídico-
-constitucional de ‘pessoa’ e respectiva ‘dignidade’, por 

referência a um substrato de ‘mínima subsistência’ sem 
o qual, na verdade, por diversos que sejam os conteúdos, 
estes terão de ser aferidos por um mínimo constitutivo 
no quadro de uma vivência social.» (Direitos Funda-
mentais Sociais, 21.)

Em anotação àquele artigo 69.º, escrevem Gomes Ca-
notilho e Vital Moreira:

«A noção constitucional de ‘desenvolvimento inte-
gral’ (n.º 1, in fine) — que deve ser aproximada da noção 
de ‘desenvolvimento da personalidade’ (artigo 26.º, 
n.º 2) — assenta em dois pressupostos: por um lado, a 
garantia da dignidade da pessoa humana (cf. artigo 1.º), 
elemento ‘estático’, mas fundamental para o alicerça-
mento do direito ao desenvolvimento; por outro lado, 
a consideração da criança como pessoa em formação, 
elemento dinâmico, cujo desenvolvimento exige o apro-
veitamento de todas as suas virtualidades.»

III — Prende -se, então, o nosso caso com os direitos 
fundamentais à vida e à dignidade da pessoa, acrescentando-
-lhe a especificidade própria da criança e da situação que 
a Lei n.º 75/98, de 19 de Novembro, tipifica para que o 
Estado assegure as prestações nela referidas.

«Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, 
liberdades e garantias são directamente aplicáveis», dispõe 
o artigo 18.º

Mais dispondo o artigo 17.º, sempre da CRP, que o re-
gime dos direitos, liberdades e garantias se aplica também 
aos «direitos fundamentais de natureza análoga», nestes 
se integrando, se autonomizado relativamente àqueles 
direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, o direito 
da criança a que o Estado lhe assegure as prestações, 
quando falham a da pessoa «judicialmente obrigada a 
prestar alimentos a menor […] e o alimentado não tenha 
rendimento líquido superior ao salário mínimo nacional 
nem beneficie, nessa medida, de rendimentos de outrem 
a cuja guarda se encontre» (artigo 1.º da Lei n.º 75/98, de 
19 de Novembro).

IV — Daqui entendo resultar que é inconstitucional a 
interpretação da lei ordinária no sentido de que as presta-
ções asseguradas pelo Estado não sejam devidas a partir 
da apresentação do requerimento respectivo.

Mais entendendo que, dentro dos casos subsumíveis na 
referida lei, o presente assume particular relevância em 
termos de direitos do menor, por se tratar de uma criança 
já com uma tentativa de suicídio, com acompanhamento 
psiquiátrico inerente, vivendo com sua mãe, que tem pro-
blemas do mesmo foro e está desempregada, recebendo 
€ 407 por mês, sem que se refira sequer outra fonte de 
rendimento. — João Luís Marques Bernardo.

Declaração de voto

Votei vencido, por entender que a prestação social ins-
tituída pela Lei n.º 75/98 veio, nos termos do respectivo 
preâmbulo, dar satisfação a recomendações da União Euro-
peia, no sentido de o Estado assumir, de forma substitutiva, 
a falta das prestações alimentares devidas a menores.

Ora, quer o diploma fundamental quer o decreto -lei 
que o regulamenta não escamoteiam que o que está na 
base da prestação social é o incumprimento da obrigação 
de alimentos.

O Código Civil fez da matéria dos alimentos um título 
autónomo, na expressão de Pires de Lima e Antunes Varela, 
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que defendem (Código Civil Anotado, vol. V, Coimbra 
Editora, Coimbra, 1995, p. 574) que «o regime fixado 
nos artigos 2003.º e segs. só abrange directamente, como 
logo se deduz da sua implantação legislativa, a obrigação 
alimentícia cujas raízes mergulham no leito das instituições 
familiares (seja do casamento, seja da filiação ou da adop-
ção). Quanto à obrigação alimentícia proveniente doutras 
paragens, só estará sujeita à disciplina contida neste título, 
não por aplicação directa dos preceitos que o integram, 
mas através do canal da analogia que leve até junto dela a 
água normativa que fecunda a relação de nascente fami-
liar. O próprio artigo 2014.º fornece, aliás, nesse sentido, 
a orientação metodológica mais adequada».

A força expressiva deste texto foi ignorada e também a 
relevância da norma do artigo 2014.º citada.

A recusa do recurso à analogia parece -me um ponto 
débil da argumentação, porquanto não se nega a lacuna mas 
a falta de razões justificativas da equiparação da situação 
em apreço à disciplina do Código Civil.

A nosso ver, as razões justificativas não apenas existem, 
como impõem a adopção de um regime similar ao previsto 
no artigo 2006.º do Código Civil.

A posição assumida não é compatível com o pagamento 
pelo Fundo de uma prestação alimentar, a título provisório, 
isto é, não fundada em qualquer decisão judicial, sendo 
certo que, no caso em apreço, ao contrário da situação 
normal de pedido de prestação alimentar, nem sequer se 
sabe se se verificam os pressupostos da prestação social. 
Ou seja, o menor que pede alimentos tem de invocar a 
sua necessidade e a capacidade de quem deva prestá -los. 
Ora, nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 75/98, a prestação 
social depende de prova de haver decisão a obrigar alguém 
à prestação de alimentos, do incumprimento por parte 
deste obrigado e de o menor não dispor de rendimentos 
superiores ao salário mínimo nacional.

Pode não haver prestação social a título definitivo, por 
não se ter feito a prova necessária.

Mas, entretanto, o menor pode ter estado a receber uma 
prestação social, a título provisório, cuja fundamentação, 
a nosso ver, contra lógica do acórdão, só pode fundar -se 
na natureza alimentar da referida prestação.

Por tais motivos, votaria no sentido proposto pelo Mi-
nistério Público. — Paulo Armínio de Oliveira e Sá.

Declaração de voto

Vencida. Teria concedido provimento ao recurso, con-
denando o Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a 
Menores a suportar as prestações vencidas desde a data da 
entrada do pedido e uniformizando jurisprudência nesse 
sentido.

Em síntese, pelas razões seguintes:

Nem a Lei n.º 75/98, de 19 de Novembro, nem o Decreto-
-Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, fixam o momento a partir 
do qual são devidas as prestações a cargo do Fundo. O n.º 5 
do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 164/99 apenas dispõe sobre 
a data a partir da qual deve ter início «o pagamento das 
prestações», assim esclarecendo que não há que esperar 
pelo trânsito em julgado da decisão que as fixou, nem que 
averiguar dos efeitos de um eventual recurso interposto;

Deve pois aplicar -se, por analogia (não é aqui possível 
recorrer à remissão do n.º 2 do artigo 2014.º do Código 
Civil), a regra constante do artigo 2006.º do Código Ci-
vil, por procederem as razões que justificam a fixação do 
momento da «proposição da acção» (aqui, da entrada em 

juízo do requerimento de intervenção do Fundo), e que se 
reconduzem à situação de necessidade em que, em qualquer 
caso, se encontra o titular do direito a alimentos;

Não procede o argumento de que «não há paridade entre 
o dever paternal e o dever do Estado quanto a alimentos». 
Com efeito, no âmbito do «dever paternal», os alimentos 
não são devidos apenas desde a propositura da acção 
correspondente, já que integram tal dever independente-
mente de qualquer acção. E, de qualquer modo, há que 
ter em conta que o regime definido pelo artigo 2006.º do 
Código Civil não é aplicável, apenas, quando a obrigação 
de alimentos se insere no âmbito de relações familiares, 
como se pode verificar, por exemplo, pelo n.º 2 do citado 
artigo 2014.º;

É essa interpretação, que protege contra a demora da 
decisão, que está de acordo com a razão de ser da assunção, 
pelo Estado, da obrigação de assegurar o direito a presta-
ções de alimentos a menores em caso de incumprimento 
do correspondente dever, em execução da tarefa constitu-
cionalmente definida de proteger as crianças «com vista ao 
seu desenvolvimento integral» (artigo 69.º da Constituição 
e preâmbulo do Decreto -Lei n.º 164/99);

É a única interpretação que permite fundamentar a pos-
sibilidade de imposição ao Fundo da obrigação de paga-
mento de uma prestação de alimentos provisória, enquanto 
não houver decisão (n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 75/98). 
Se «a obrigação do Fundo não existe enquanto não for 
apurado o incumprimento do originário devedor e demais 
pressupostos legais», apenas sendo «criada com a decisão 
do respectivo incidente», como se escreveu no acórdão, 
não tem fundamento aquela obrigação;

Não contraria esta observação a circunstância de em 
caso algum haver lugar à restituição dos alimentos provi-
sórios, se vier a apurar -se não ser procedente a pretensão 
de prestação de alimentos (n.º 2 do artigo 2007.º do Código 
Civil). Na verdade, refiro -me agora à hipótese de vir a pro-
ceder o pedido deduzido contra o Fundo, e de, entretanto, 
terem sido pagos alimentos provisórios;

Está de acordo com a solução expressa na lei para a 
determinação do momento a partir do qual é devido o 
rendimento social de inserção, como se observa no acórdão 
fundamento, tendo toda a razão de ser a analogia nele feita 
com a obrigação agora em causa, dada a razão de ser de 
ambas as obrigações assumidas pelo Estado;

A natureza «independente e autónoma, embora subsi-
diária» da obrigação do Fundo, que não se discute, não se 
opõe a esta solução; se não fosse «independente e autó-
noma», o Fundo haveria de responder pelas prestações que 
o obrigado aos alimentos não realizou, desde o momento do 
incumprimento, e não apenas desde a data do requerimento 
da sua intervenção.

Altero, assim, o que votei no processo n.º 2498/07, 
no qual intervim como adjunta. — Maria dos Prazeres 
Pizarro Beleza.

Declaração de voto

Votei vencido pelas razões referidas no acórdão profe-
rido na revista n.º 448/09, de que fui relator e que a seguir 
se expõem.

Nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 75/98, de 19 de No-
vembro, quando a pessoa judicialmente obrigada a prestar 
alimentos a menor residente em território nacional não 
satisfizer as quantias em dívida pelas formas previstas no 
artigo 189.º do Decreto -Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro, 
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e o alimentado não tenha rendimento líquido superior ao 
salário mínimo nacional nem beneficie nessa medida de 
rendimentos de outrem a cuja guarda se encontre, o Estado 
assegura as prestações previstas naquela lei até ao início 
do efectivo cumprimento da obrigação.

Esta prestação social, a cargo do Estado, encontra fun-
damento no direito das crianças à protecção, consagrado 
constitucionalmente (artigo 69.º), que, como se explicita 
no preâmbulo do Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, 
não pode deixar de comportar a faculdade de requerer à 
sociedade e ao próprio Estado as prestações que propor-
cionem as condições essenciais ao seu desenvolvimento 
e a uma vida digna.

Ora entendemos que a prestação do Fundo é devida a 
partir da data ou do mês seguinte ao requerimento que 
lhe foi endereçado, através do tribunal, para proceder ao 
pagamento das prestações alimentares.

Por várias razões.
A primeira razão é porque a questão não vem expressa-

mente resolvida nos diplomas que regulam a intervenção 
do Fundo, acima referidos, pelo que não é possível com 
base numa interpretação apenas literal determinar o sentido 
a dar à questão.

A isto não obsta o disposto no n.º 5 do artigo 4.º do 
citado Decreto -Lei n.º 164/99, pois o facto de este de-
terminar que o pagamento só se inicia no mês seguinte 
ao da notificação da decisão do tribunal não quer neces-
sariamente significar que o mesmo se reporte apenas a 
prestações futuras.

O pagamento que se inicia pode dizer respeito a pres-
tações passadas.

A segunda razão é porque não se pode entender que as 
prestações anteriores ao pedido de intervenção do Fundo 
estão abrangidas pela sua responsabilidade, uma vez que 
esta intervenção só tem lugar quando a carência do be-
neficiário a alimentos é feita sentir em juízo através do 
requerimento que vai desencadear o processo em ordem 
à fixação de uma prestação mensal a cargo do Fundo, 
que se pretende adequada a colmatar as necessidades do 
menor em montante que, se bem que tendencialmente 
equivalente à do obrigado, não está, em princípio, limitada 
pela mesma.

Isto quer dizer que é sobre a factualidade exposta no 
requerimento em que se pede a sua intervenção que vai 
incidir primordialmente o inquérito a que alude o n.º 1 do 
artigo 4.º do referido Decreto -Lei n.º 164/99, pelo que o 
Fundo não tem de ocupar -se de necessidades e faltas ocor-
ridas anteriormente, que se presumem superadas.

Do que resulta que o Fundo não pode ser considerado 
responsável quanto ao pagamento das prestações não pa-
gas pelo devedor antes do requerimento a solicitar a sua 
intervenção.

Mas se não pode ser responsável por estas prestações 
pretéritas, já pode e deve ser responsável pelas prestações 
pretéritas que se vencerem desde a data em que foi feito 
o pedido da sua intervenção.

Na verdade, para além do que se disse sobre a inexis-
tência de qualquer imposição da lei em sentido contrário 
e tendo em atenção que os diversos processos podem ter 
trâmites de averiguação mais ou menos complexos — sem 
aqui cuidarmos, por ser completamente indiferente à ques-
tão que nos ocupa, das razões dessa maior ou menor com-
plexidade ou a quem atribuí -la — a entender -se que as 
prestações a que o Fundo estava obrigado só eram aquelas 
que se vencessem depois da notificação da decisão que im-

pôs esse pagamento, então teríamos uma situação patente 
de desigualdade entre os diversos requerentes da interven-
ção do Fundo, que receberiam prestações consoante os 
processos de averiguação referidos no artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 164/99 fossem mais ou menos demorados.

Ou seja, receberiam mais prestações se os processos 
fossem rápidos e menos se os processos fossem demorados.

Dito doutro modo: em igualdade de circunstâncias 
quanto à necessidade da prestação alimentar, dois meno-
res podiam ser favorecidos ou prejudicados pela aplicação 
da lei.

Ora um dos princípios estruturantes do regime geral dos 
direitos fundamentais é o princípio da igualdade.

Este princípio postula, além do que «todos os cidadãos 
são iguais perante a lei», que esta lei, ela própria, deve 
tratar por igual todos os cidadãos.

Ou seja, a criação de um direito igual para todos os 
cidadãos.

Ou ainda de outra forma: para todos os indivíduos com 
as mesmas características devem prever -se, através da lei, 
iguais situações ou resultado jurídicos — Gomes Canotilho 
in Direito Constitucional, 6.ª ed., p. 563.

A entender -se que o Fundo só estava obrigado a asse-
gurar as prestações que se vencessem após a decisão sobre 
o pedido da sua intervenção, tal violaria o princípio da 
igualdade, nos termos acima descritos.

Se a lei fosse aplicada de acordo com esta interpretação, 
um menor, sem haver qualquer justificação para isso e 
sem ter qualquer influência nesse resultado, poderia ficar 
beneficiado ou prejudicado em relação a outro.

Repetimos: sem haver qualquer justificação para essa 
discriminação.

Concederia, pois, provimento ao agravo e decidiria que a 
data a partir da qual o Fundo devia assegurar as prestações à 
menor era a data em foi requerida ao tribunal a intervenção 
desse Fundo. — Oliveira Vasconcelos.

Voto de vencido

Sem desdouro pela tese que fez vencimento, entendo 
que a prestação a cargo do FGADM, enquanto garante 
de uma prestação social da maior relevância — trata -se 
de prestação alimentícia devida a menores — nasce na 
data em que deu entrada em juízo o pedido incidental de 
condenação do Fundo, ante o incumprimento do progenitor 
condenado.

Renovo aqui alguns dos fundamentos do Acórdão deste 
Supremo Tribunal de 10 de Julho de 2008 — que relatei, 
versando o tema sub judice — acessível in www.dgsi.pt — 
processo n.º 08A1907 — a que acrescentarei algumas ou-
tras considerações:

«Não é novidade para ninguém que, a par dos clás-
sicos direitos fundamentais que constituem categorias 
jurídico -constitucionais, outras categorias de direitos 
fundados na dignidade humana se afirmam como ‘ex-
pressão da soberania do Estado’ — traduzindo ‘direitos 
a prestações’ que são deveres fundamentais.

Os direitos a prestações significam, em sentido es-
trito, direito do particular a obter algo através do Estado 
(saúde, educação, segurança social) […]

A função de prestação dos direitos fundamentais anda 
associada a três núcleos problemáticos dos direitos so-
ciais, económicos e culturais: ao problema dos direitos 
sociais originários, ou seja, se os particulares podem 
derivar directamente das normas constitucionais pre-
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tensões prestacionais (ex. derivar da norma consagra-
dora do direito à habitação uma pretensão traduzida no 
‘direito de exigir’ uma casa); ao problema dos direitos 
sociais derivados que se reconduz ao direito de exigir 
uma actuação legislativa concretizadora das ‘normas 
constitucionais sociais’ (sob pena de omissão incons-
titucional) e no direito de exigir e obter a participação 
igual nas prestações criadas (ex. prestações médicas 
e hospitalares existentes); ao problema de saber se as 
normas consagradoras de direitos fundamentais sociais 
têm uma dimensão objectiva juridicamente vinculativa 
dos poderes públicos no sentido de obrigarem estes (in-
dependentemente de direitos subjectivos ou pretensões 
subjectivas dos indivíduos) a políticas sociais activas 
conducentes à criação de instituições (ex. hospitais, 
escolas), serviços (ex. serviços de segurança social) e 
fornecimento de prestações (ex. rendimento mínimo, 
subsídio de desemprego, bolsas de estudo, habitações 
económicas).

A resposta aos dois primeiros problemas é discutí-
vel.

Relativamente à última questão, é líquido que as 
normas consagradoras de direitos sociais, económicos 
e culturais da Constituição Portuguesa de 1976 indi-
vidualizam e impõem políticas públicas socialmente 
activas’.

[…] Uma das funções dos direitos fundamentais ul-
timamente mais acentuada pela doutrina (sobretudo 
a doutrina norte -americana) é a que se pode chamar 
função de não discriminação.

A partir do princípio da igualdade e dos direitos de 
igualdade específicos consagrados na Constituição, 
a doutrina deriva esta função primária e básica dos 
direitos fundamentais: assegurar que o Estado trate 
os seus cidadãos como cidadãos fundamentalmente 
iguais […].» — «Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição» — Gomes Canotilho, in Direito Cons-
titucional e Teoria da Constituição, 6.ª ed., pp. 408 e 
409.

Temos, assim, que a Constituição da República impõe a 
realização de políticas públicas socialmente activas desti-
nadas a proteger titulares de direitos fundamentais.

Neste âmbito, a nosso ver, entronca a questão que nos 
ocupa, a dos alimentos devidos a menores carenciados e, 
daí, a lei de garantia de alimentos — Lei n.º 75/98, de 19 de 
Novembro, e o Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio.

No preâmbulo deste último diploma, que regulamentou 
aquela lei, pode ler -se:

«A Constituição da República Portuguesa consagra 
expressamente o direito das crianças à protecção, como 
função da sociedade e do Estado, tendo em vista o seu 
desenvolvimento integral (artigo 69.º).

Ainda que assumindo uma dimensão programática, 
este direito impõe ao Estado os deveres de assegurar 
a garantia da dignidade da criança como pessoa em 
formação a quem deve ser concedida a necessária pro-
tecção. Desta concepção resultam direitos individuais, 
desde logo o direito a alimentos, pressuposto necessário 
dos demais e decorrência, ele mesmo, do direito à vida 
(artigo 24.º).

Este direito traduz -se no acesso a condições de 
subsistência mínimas, o que, em especial no caso das 
crianças, não pode deixar de comportar a faculdade de 
requerer à sociedade, e em última instância ao próprio 

Estado, as prestações existenciais que proporcionem as 
condições essenciais ao seu desenvolvimento e a uma 
vida digna.»

Depois de afirmar que o diploma cria uma nova pres-
tação social, atribui -se ao Fundo de Garantia «assegurar 
o pagamento das prestações de alimentos em caso de in-
cumprimento da obrigação pelo respectivo devedor».

Não está em causa que se verifica a necessidade de 
alimentos pelos menores e que a pessoa judicialmente 
obrigada — o pai — os não pode prestar desde o momento 
da condenação inicial — artigo 1.º da Lei n.º 75/98, de 19 
de Novembro.

O artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, 
estabelece no seu n.º 1: «O Fundo fica sub -rogado em todos 
os direitos do menor a quem sejam atribuídas prestações, 
com vista à garantia do respectivo reembolso.»

A Relação invocou o n.º 5 do artigo 4.º do decreto -lei 
citado, que estatui:

«O centro regional de segurança social inicia o pa-
gamento das prestações, por conta do Fundo, no mês 
seguinte ao da notificação da decisão do tribunal.»

Daí que tenha concluído que o FGADM apenas está 
obrigado a pagar as prestações alimentares decretadas 
no incidente de incumprimento, no mês seguinte ao da 
notificação dessa decisão judicial ao CRSS.

Com o devido respeito, de modo algum o preceito em 
causa baliza o momento em que nasce a obrigação do 
Fundo, sob o ponto de vista substancial, antes se reportando 
ao momento em que o CRSS está obrigado a cumprir a 
decisão do tribunal.

Estabelecendo o artigo 5.º, n.º 1, do decreto -lei referido, 
que o Fundo fica sub -rogado em todos os direitos do menor 
a quem sejam atribuídas prestações, não só não discrimina 
o momento em que tal direito nasce, como, tratando -se de 
uma prestação social ligada a um direito fundamental, tem 
de se considerar que a sub -rogação abrange, pelo menos, 
as prestações devidas desde a data em que foi requerido 
o incidente de incumprimento.

Para haver sub -rogação legal tem de haver um terceiro 
que cumpre a prestação que a outrem incumbia, cumpri-
mento esse que resulta da lei.

«Nela não há, ou não se exige acordo entre o terceiro que 
paga e o credor, ou entre aquele e o devedor; pelo simples 
facto do pagamento efectuado por terceiro, dadas certas 
circunstâncias, é a lei que considera este sub -rogado, nos 
direitos do credor» — Pires de Lima e Antunes Varela, in 
Código Civil Anotado, nota n.º 1 ao artigo 592.º

Afirmar que o Estado, com os referidos diplomas legais, 
não se quis substituir ao devedor para garantir o pagamento 
das prestações devidas é afirmação que apenas deve ter 
como limite temporal o definido no artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 164/99, de 13 de Maio; de outro modo, como se 
entenderia o cariz necessariamente substitutivo e de ga-
rantia do Fundo em relação às prestações já devidas, mas 
que não puderam ser coercivamente cobradas?

A natureza social do direito em causa postula interpre-
tação que salvaguarde o direito do menor a uma prestação 
já existente, mas não satisfeita, sendo que a intervenção 
do Fundo de Garantia é supletiva e só ocorre, na veste de 
garante, porque o devedor principal a incumpriu.

Sinal de que o decreto -lei citado admite algum grau 
de retroactividade, se assim nos podemos expressar, é 
o facto de o preâmbulo aludir ao «enfraquecimento no 



5092  Diário da República, 1.ª série — N.º 150 — 5 de Agosto de 2009 

cumprimento dos deveres inerentes ao poder paternal, 
nomeadamente ao que se refere à prestação de alimentos», 
o que evidencia que o legislador quis atalhar a situações 
balizadas pela data da denúncia do incumprimento e pedido 
de intervenção do garante.

O artigo 2006.º do Código Civil estabelece:

«Os alimentos são devidos desde a proposição da 
acção ou, estando já fixados pelo tribunal ou por acordo, 
desde o momento em que o devedor se constituiu em 
mora.»

O Fundo é garante das prestações, desde a data em 
que o direito em relação a ele entrou na esfera jurídica do 
menor credor, com a verificada impossibilidade de obter 
o pagamento do devedor originário.

Agindo o Fundo em substituição do devedor, age, au-
tonomamente, mas tendo por base uma obrigação de ga-
rantia, que nasce no momento em que o devedor entra 
em situação de incumprimento, pois, de outro modo, não 
cumpriria a sua função de garante, que é, por definição, 
supletiva, substitutiva.

Como vimos, o momento genético da obrigação do 
Fundo nada tem que ver com o momento que a lei esti-
pula como termo inicial do pagamento a seu cargo, que 
deve iniciar -se no mês seguinte ao da notificação pelo 
tribunal — n.º 5 do artigo 5.º do referido decreto -lei.

O diploma não diz que as prestações são devidas pelo 
Fundo a partir daquele momento, afirma, antes, que o 
pagamento se inicia no mês seguinte àquela notificação.

O momento em que a prestação é devida só pode ser, na 
nossa perspectiva, o definido no artigo 2006.º do Código 
Civil.

Mas será que, no caso, não deve ser aplicado por ana-
logia o artigo 2006.º do Código Civil?

Como se sabe a analogia «traduz -se fundamentalmente 
na transposição, para as hipóteses omissas, das estatuições 
formuladas na lei a propósito de casos previstos, quando 
uma e outros razoavelmente — atenta a semelhança dos 
interesses em jogo — mereçam a mesma regulamentação» 
(Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo 
Civil, 1979, p. 35).

Antunes Varela, in RLJ, 115.º -348) — escreve:

«A aplicação de qualquer norma, por analogia, não 
assenta em qualquer similitude de carácter lógico -formal 
entre a situação omissa e a situação contemplada nessa 
norma.

Essencial para a aplicação analógica é que a razão 
substancial justificativa da solução contida na norma 
proceda em relação ao caso omisso, mesmo que entre 
este e o caso regulado existam diferenças formais ou 
substanciais irrecusáveis» (Sublinhamos.)

No caso, mais que a analogia legis, há que fazer apelo à 
analogia juris ante a lacuna que a nosso ver existe quanto 
a saber quando nasce a obrigação do FGDAM.

A analogia juris faz apelo aos princípios fundamentais 
do sistema jurídico, o que deve ser entendido, segundo 
as regras da hermenêutica jurídica, tendo em conta a uni-
dade do sistema jurídico e a presunção de que o legislador 
consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir 
o seu pensamento em termos adequados — artigo 9.º do 
Código Civil.

Ora, em matéria de alimentos e incumprimento da 
obrigação a cargo do alimentante, rege na lei geral o ar-
tigo 2006.º do Código Civil.

Pires de Lima e Antunes Varela, in Código Civil Ano-
tado, vol. V, pp. 585 e 586, quanto à questão de saber 
desde quando são devidos os alimentos, apontam hipóteses 
passíveis de consideração, afirmando:

«O artigo 2006.º optou por uma terceira solução, uma 
espécie de caminho intermédio, que é a de considerar 
os alimentos devidos desde a data da proposição da 
acção, mesmo que a situação de carência remonte a 
data anterior.

Entende -se, por um lado, que, comprovando -se em 
juízo a situação de carência do autor, o demandado de 
algum modo podia e devia contar com a sua obrigação 
de supri -la, desde a data em que soou a campainha de 
alarme que é a proposição da acção […].»

Digamos que esta é trave mestra que só excepcional-
mente deve ser afastada.

Salvo o devido respeito, considerar que a obrigação 
do Fundo só nasce com a decisão que julgar o inci-
dente do incumprimento do obrigado a alimentos, com 
o fundamento que a obrigação do Fundo é uma obri-
gação nova, autónoma da do obrigado, e que tribunal 
pode condenar numa pensão provisória, em caso de 
urgência, não havendo lugar à aplicação analógica do 
artigo 2006.º do Código Civil, é secundarizar a natu-
reza da prestação — trata -se de alimentos devidos a 
menores — que, por força do incumprimento do devedor 
condenado, fica desprovido de qualquer meio para acudir 
às suas necessidades vitais.

A prestação alimentícia prende -se com o assegurar de 
uma existência digna, visa assegurar «condições de sub-
sistência mínimas».

Esta consideração e a razão da instituição do Fundo, 
criando uma nova prestação social em que o Estado se 
constitui garante do devedor original, importa, desde logo, 
que se considere na senda de Varela — citado comentá-
rio na RLJ — que são irrelevantes diferenças formais ou 
substanciais irrecusáveis entre o caso omisso e o caso 
regulado.

O facto de o garante poder ser responsabilizado em me-
dida não coincidente com a prestação do devedor inadim-
plente não se afigura relevante.

É incongruente, dada a natureza da prestação social em 
causa, que para o Fundo garante da prestação que o devedor 
principal deixa de cumprir o momento constitutivo da sua 
obrigação de garantia seja a decisão judicial cujos efeitos 
só vigoram desde aí.

Será que a ratio legis do normativo que estabeleceu e 
regulamentou a responsabilidade do FGADM é compatível 
com a existência de um hiato, mais ou menos longo, entre 
o incumprimento e a entrada em acção do Fundo deixando 
medio tempore o alimentando sem qualquer protecção 
alimentícia?

O facto de o incidente ter natureza urgente e poder ser 
fixada provisoriamente uma pensão não são argumen-
tos relevantes, porque a celeridade, não sendo um dado 
inquestionável, faz com que a assistência ao credor dos 
alimentos fique dependente da maior ou menor rapidez da 
decisão incidental.

Pense -se na hipótese em que um menor tem 16 anos e 
é peticionada a intervenção do Fundo.
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Se o Tribunal demorar dois anos a instruir o incidente 
(não se trata de hipótese académica, nem de argumento 
ad terrorem) e, entretanto, a decisão for proferida quando 
tiver atingido a maioridade, se se considerar que o direito 
do Fundo nasce com a decisão incidental e notificação 
ao Fundo [que só inicia o pagamento no mês seguinte 
ao da notificação da decisão do tribunal], o alimentando, 
pura e simplesmente, viu ser -lhe coarctado um direito 
fundamental.

A consideração que a obrigação do Fundo é uma obri-
gação própria que só nasce se verificados os requisitos 
legais, desconsidera e coloca em pé de igualdade todos 
os requisitos de que depende a responsabilização daquela 
entidade, secundarizando que o principal requisito é o 
incumprimento do devedor obrigado a alimentos, e que o 
Fundo é garante legal dessa obrigação.

Este requisito maior emerge da natureza da prestação e 
da necessidade social de protecção postulada pela Cons-
tituição quando no artigo 69.º, n.º 1, estabelece que «[a]s 
crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, 
com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente 
contra todas as formas de abandono, de discriminação e 
de opressão».

Por isso, mais que a ponderação de argumentos de na-
tureza formal, entendemos que preponderam a ratio legis 
do preceito, o carácter social da prestação e a sua natureza 
e os valores em jogo, não sendo de admitir que, entre uma 
solução que atendendo a critérios prevalentemente formais 
nega um direito e outra que o concede baseada na teleolo-
gia da norma, prevaleça aqueloutra, que, salvo o devido 
respeito, desampara um direito fundamental — o direito 
a alimentos devidos a menores.

Não entender assim considerando inaplicável a norma 
do artigo 2006.º do Código Civil seria violar o princípio 
constitucional da igualdade — artigo 13.º da Constituição 
da República.

O credor de alimentos encontraria mais protecção 
ao abrigo daquela norma que ao abrigo de um diploma 
que, expressamente, em obediência a princípios cons-
titucionais, criou uma nova prestação social a cargo 
do Estado, visando obviar com celeridade a situações 
de desprotecção num domínio tão sensível como é o 
que está em causa — assegurar ao menor a garantia 
de pagamento de prestações alimentícias em caso de 
incumprimento.

Estando em causa a interpretação de diplomas que con-
ferem direitos sociais constitucionalmente garantidos, a 
interpretação deve acolher um sentido que melhor se com-
pagine com os fins que a norma visa.

Recusar ao menor o pagamento de dívidas alimentares 
vencidas desde a propositura do incidente do incumpri-
mento é, pura e simplesmente, recusar -lhe um direito social 
derivado, com matriz constitucional, relacionado com 
direitos fundamentais.

Na dúvida, os direitos devem prevalecer sobre restri-
ções — «in dubio pro libertate».

«O princípio da interpretação conforme a constituição é 
um instrumento hermenêutico de conhecimento das normas 
constitucionais que impõe o recurso a estas para determinar 
e apreciar o conteúdo intrínseco da lei.

Desta forma, o princípio da interpretação conforme a 
Constituição é mais um princípio de prevalência normativo-
-vertical ou de integração hierárquico -normativa de que um 
simples princípio de conservação de normas.» — Gomes 
Canotilho, ob. cit., p. 1294.

Interpretar os diplomas em questão, conformemente à 
Constituição da República, tendo sido, no caso em apreço, 
intenção expressa do legislador ordinário criar uma nova 
prestação social, a cargo do Estado, importa que se afirme 
a prevalência de interpretação que não esvazie de conteúdo 
a protecção de direitos fundamentais/direitos a presta-
ções, como é o direito de protecção da criança, na vertente 
do direito a alimentos, que engloba o direito à saúde e 
à educação, sem dúvida merecedores da mais elevada 
protecção.

Neste entendimento, decidimos que as prestações devi-
das pelo FGDAM nascem no momento em que ingressou 
em juízo o pedido de intervenção do Fundo, caso a decisão 
seja condenatória.

Entendemos, pelo exposto, que deveria ser uniformizada 
jurisprudência no sentido propugnado pelo Ex.mo Magis-
trado do Ministério Público. — A. Fonseca Ramos.

Declaração de voto

Dispõem os artigos 1.º da Lei n.º 75/98, de 19 de Novem-
bro, 2.º, n.º 2, e 3.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 164/99, de 
13 de Maio, que «o Estado assegura as prestações previstas 
na presente lei até ao início do efectivo cumprimento da 
obrigação».

Tendo o legislador definido o limite temporal final da 
intervenção do FGADM, porque não estabeleceu, expres-
samente, o início do pagamento das prestações a seu cargo?

É que tal não se encontra na letra do artigo 4.º, n.º 5, do 
Decreto -Lei n.º 164/99, de 13 de Maio, que estipula que o 
pagamento das prestações a seu cargo tem início «no mês 
seguinte ao da notificação da decisão do tribunal», que 
contende apenas com a execução burocrática do processo 
de pagamento.

Mas antes tem que ver com a natureza da obrigação, a 
cargo do FGADM.

O FGADM responsabiliza  -se, perante o credor (menor 
beneficiário), pelo pagamento de uma obrigação própria, 
ainda que relacionada com a dívida originária do garan-
tido, e não pelo cumprimento de uma obrigação alheia (do 
garantido, devedor de alimentos), se este o não fizer, nos 
termos devidos.

E com o pagamento efectuado pelo garante ao credor 
beneficiário, extingue -se, nessa medida, a obrigação do 
devedor garantido para com o seu credor, ficando o ga-
rante sub -rogado nos direitos do credor beneficiário, recor-
rendo, imediatamente, à execução judicial, para assegurar 
o reembolso das quantias pagas.

É esta a natureza jurídica da prestação, a cargo do 
FGADM, ou seja, uma garantia autónoma ou indepen-
dente, ainda que subsidiária, não contratual, distinta da 
garantia típica da fiança.

Verificados os pressupostos substantivos da legitimidade 
da intervenção subsidiária e substitutiva do FGADM, con-
sagrados pelos artigos 1.º da Lei n.º 75/98, de 19 de Novem-
bro, 2.º, n.º 2, e 3.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 164/99, 
de 13 de Maio, de natureza cumulativa, designadamente 
o incumprimento pelo obrigado quanto à satisfação de 
uma necessidade actual de alimentos do menor, logo que 
o tribunal reconheça que o devedor originário deu início 
ao incumprimento, nasce o direito do credor à obtenção 
da garantia do FGADM.

Assim sendo, propugnaria pela uniformização judicial 
no sentido de que «a obrigação de prestação de alimentos 
a menores, assegurados pelo FGADM, em substituição do 
devedor, nos termos dos artigos 1.º da Lei n.º 75/98, de 19 
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de Novembro, 2.º, n.º 2, e 3.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei 
n.º 164/99, de 13 de Maio, nasce com o reconhecimento 
pelo Tribunal da verificação dos pressupostos substantivos 
legitimadores da sua intervenção, abrangendo as presta-
ções vencidas e não pagas pelo obrigado originário, e as 
vincendas». — Hélder Roque.

Declaração de voto

Votei vencido, na medida em que subscrevo na íntegra 
a declaração de voto do Ex.mo Sr. Conselheiro Fernando 
Oliveira Vasconcelos, por perfilhar a mesma posição, aliás 
assumida por mim já em anterior decisão proferida no 
corrente ano. — Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues. 
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