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CAPÍTULO V

Lei n.o 22/2002

Disposições finais e transitórias

de 21 de Agosto

Artigo 22.o

Autoriza o Governo a alterar o regime que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território
nacional, previsto no Decreto-Lei n.o 244/98, de 8 de Agosto.

Interpretação e integração

As disposições do presente diploma em matéria relacionada com o processo eleitoral para o Conselho devem
ser interpretadas e integradas de harmonia com a legislação eleitoral para a Assembleia da República.
Artigo 23.o
Divulgação

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea d) do artigo 161.o da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.o
Objecto

Para além da Assembleia da República e do Governo,
através dos meios ao dispor de cada um destes órgãos
de soberania, a divulgação do presente diploma junto
dos potenciais eleitores do Conselho incumbe particularmente às organizações ou estruturas não governamentais das comunidades portuguesas, qualquer que
seja a sua natureza e o respectivo estatuto jurídico.

É concedida ao Governo autorização para alterar o
regime de entrada, permanência, saída e afastamento
de cidadãos estrangeiros em território nacional.

Artigo 24.o

A presente lei de autorização tem como sentido e
extensão autorizar o Governo a:

Dever de cooperação com o Conselho

1 — Os responsáveis dos diversos serviços dependentes do Estado Português no estrangeiro devem cooperar
com os membros do Conselho no quadro das atribuições
deste órgão.
2 — As embaixadas e postos consulares deverão facultar, sempre que possível, aos diversos órgãos do Conselho a utilização das respectivas instalações para a realização de acções enquadráveis na sua actividade.
3 — Os membros do Conselho poderão participar nas
comissões sociais dos postos consulares da área geográfica do círculo eleitoral por onde são eleitos.
Artigo 25.o
Norma revogatória

1 — É revogado o Decreto-Lei n.o 101/90, de 21 de
Março, bem como legislação ou regulamentação complementar.
2 — O artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 48/94, de 24
de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 14.o
[. . .]

1—..........................................
2—..........................................
3—..........................................
4 — O Conselho das Comunidades Portuguesas é o
órgão consultivo do Governo para as políticas relativas
à emigração e às comunidades portuguesas e representativo das organizações não governamentais de portugueses no estrangeiro, enquanto expressão de capacidade criativa e integradora e dado o seu particular relevo
na manutenção, aprofundamento e desenvolvimento dos
laços com Portugal, bem como dos elementos das comunidades que, não fazendo parte de qualquer dessas organizações, pretendam participar, directa ou indirectamente, na definição e no acompanhamento daquelas
políticas.»
Artigo 26.o
Regulamentação

Compete ao Governo a regulamentação da presente
lei.

Artigo 2.o
Sentido e extensão

a) Clarificar o conceito de residente, considerando-o como aquele que é titular de autorização
de residência;
b) Harmonizar a legislação nacional com a Directiva n.o 2001/51/CE, do Conselho, de 28 de
Junho, no que diz respeito à responsabilidade
dos transportadores também no caso de recusa
de entrada de cidadão em trânsito;
c) Esclarecer os motivos da interdição de entrada
de estrangeiros em território nacional, por
forma a incluir os casos de condenação em pena
suspensa e em pena não executada;
d) Disciplinar a concessão de vistos, aperfeiçoando
os mecanismos de controlo da sua emissão;
e) Prever o regime de cancelamento de vistos e
de autorizações de residência;
f) Definir um limite máximo anual imperativo de
entradas em território nacional de cidadãos
estrangeiros de Estados terceiros para o exercício de uma actividade profissional;
g) Revogar o regime das autorizações de permanência, criando um regime transitório para os
pedidos já apresentados e ainda não decididos
definitivamente, bem como para as autorizações
de permanência já concedidas;
h) Rever o regime do reagrupamento familiar, no
sentido de estabelecer um período mínimo de
um ano de residência para a sua concessão e
definir adequadamente os respectivos beneficiários;
i) Clarificar o regime da prorrogação de permanência em território nacional;
j) Alterar o regime de concessão de autorização
de residência, reduzindo os prazos para a concessão de autorização de residência permanente
e consagrando novos requisitos para a sua
renovação;
l) Clarificar e harmonizar o regime de concessão
de autorização de residência com dispensa do
respectivo visto;
m) Alterar o regime excepcional de autorizações
de residência previsto no artigo 88.o, no que
se refere à iniciativa para a sua concessão;
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n) Prever o regime de condução voluntária de cidadãos estrangeiros aos postos de fronteira;
o) Aperfeiçoar o regime sancionatório das infracções criminais associadas ao fenómeno da imigração ilegal, criando novos tipos criminais,
designadamente no sentido de criminalizar o
trânsito ilegal de cidadãos estrangeiros em território nacional e agravar as medidas das penas
aplicáveis;
p) Converter de escudos para euros e aumentar
os montantes das sanções em matéria de contra-ordenações associadas ao fenómeno da imigração clandestina;
q) Tipificar as medidas acessórias aplicáveis quer
no caso das infracções criminais quer no caso
das infracções contra-ordenacionais;
r) Criar e alargar mecanismos de responsabilização criminal e civil das pessoas colectivas e equiparadas, individual e solidariamente, com os
agentes responsáveis pela prática de infracções
associadas ao fenómeno da imigração clandestina, designadamente a aplicação de penas de
multa e de interdição do exercício da actividade
e o pagamento de todas as despesas inerentes
à estada e afastamento dos cidadãos estrangeiros envolvidos.
Artigo 3.o

b)
c)
d)

e)

f)

Duração

A autorização legislativa conferida pela presente lei
tem a duração de 120 dias desde a data da sua entrada
em vigor.
Aprovada em 11 de Julho de 2002.
O Presidente da Assembleia da República, João
Bosco Mota Amaral.
Promulgada em 2 de Agosto de 2002.
Publique-se.

g)
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12 de Dezembro, 180/96, de 25 de Setembro,
375-A/99, de 20 de Setembro, e 183/2000, de
10 de Agosto, pela Lei n.o 30-D/2000, de 20
de Dezembro, pelos Decretos-Leis
n.os 272/2001, de 13 de Outubro, e 323/2001,
de 17 de Dezembro, e pela Lei n.o 13/2002, de
19 de Fevereiro;
Estatuto da Câmara dos Solicitadores, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 8/99, de 8 de Janeiro;
Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei n.o 3/99, de
13 de Janeiro;
Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 400/82, de 23 de Setembro (Código Penal),
e alterado pela Lei n.o 6/84, de 11 de Maio,
pelos Decretos-Leis n.os 132/93, de 23 de Abril,
e 48/95, de 15 de Março, pelas Leis n.os 65/98,
de 2 de Setembro, 7/2000, de 27 de Maio,
77/2001, de 13 de Julho, 97/2001, 98/2001,
99/2001 e 100/2001, de 25 de Agosto, e 108/2001,
de 28 de Novembro, e pelo Decreto-Lei
n .o 3 2 3 / 2 0 0 1 , d e 1 7 d e D e z e m b r o , o
artigo 227.o-A;
Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 480/99, de 9 de Novembro, e
alterado pelo Decreto-Lei n.o 323/2001, de 17
de Dezembro, nos artigos 90.o, 94.o, 96.o e 98.o;
Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 433/99, de
26 de Outubro, e alterado pelas Leis
n.os 3-B/2000, de 4 de Abril, 30-G/2000, de 29
de Dezembro, 15/2001, de 5 de Junho, e
109-B/2001, de 27 de Dezembro, nos artigos 218.o, n.o 3, e 252.o;
Os diplomas cuja necessidade de modificação
decorra da alteração da legislação referida nas
alíneas anteriores e em cujas matérias seja constitucionalmente admissível a sua intervenção.

2 — O sentido e a extensão das alterações a introduzir
resultam dos artigos subsequentes.
Artigo 2.o

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 6 de Agosto de 2002.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
Lei n.o 23/2002
de 21 de Agosto

Autoriza o Governo a alterar o Código de Processo Civil
no que respeita à acção executiva

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

Tribunais ou juízos de execução

Fica o Governo autorizado a criar tribunais ou juízos
de execução, com competência específica em matéria
de processo executivo.
Artigo 3.o
Secretarias de execução

Fica o Governo autorizado a criar secretarias de execução com competência para, através de oficiais de justiça, efectuar as diligências necessárias à tramitação do
processo de execução.
Artigo 4.o
Solicitador de execução

Artigo 1.o
Objecto

1 — Fica o Governo autorizado a rever os seguintes
diplomas legais:
a) Código de Processo Civil, na redacção que lhe
foi dada pelos Decretos-Leis n.os 329-A/95, de

1 — Fica o Governo autorizado a criar a figura do
solicitador de execução, com competência para, como
agente executivo, proceder à realização das diligências
incluídas na tramitação do processo executivo que não
impliquem a prática de actos materialmente reservados
ao juiz, nem contendam com o exercício do patrocínio
por advogado.

