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Resolução da Assembleia da República n.º 89/2012
Deslocação do Presidente da República a Maputo
e a Joanesburgo

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, dar assentimento à deslocação de S. Ex.ª o Presidente
da República, em visita de carácter oficial a Maputo, bem
como a Joanesburgo, entre os dias 17 e 22 do mês de julho.
Aprovada em 6 de julho de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.

mentos aplicáveis à transmissão e à circulação de produtos relacionados com a defesa, transpõe as Diretivas
n.os 2009/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
6 de maio, e 2010/80/UE, da Comissão, de 22 de novembro, e revoga o Decreto-Lei n.º 436/91, de 8 de novembro,
transpondo a Diretiva n.º 2012/10/UE, da Comissão, de 22
de março de 2012.
Artigo 2.º
Alteração ao anexo I da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho

O anexo I da Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, passa a ter
a redação constante do anexo ao presente diploma, do qual
faz parte integrante.

Resolução da Assembleia da República n.º 90/2012

Artigo 3.º

Deslocação do Presidente da República a Londres

Entrada em vigor

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, dar assentimento à deslocação de S. Ex.ª o Presidente
da República, em visita de carácter oficial a Londres, entre
os dias 27 e 28 do mês de julho.

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.

Aprovada em 6 de julho de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 31 de
maio de 2012. — Pedro Passos Coelho — Luís Miguel
Gubert Morais Leitão — José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
Promulgado em 26 de junho de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Decreto-Lei n.º 153/2012
de 16 de julho

A Lei n.º 37/2011, de 22 de junho, simplifica os procedimentos aplicáveis à transmissão e à circulação de
produtos relacionados com a defesa, transpõe as Diretivas
n.os 2009/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
6 de maio, e 2010/80/UE, da Comissão, de 22 de novembro, e revoga o Decreto-Lei n.º 436/91, de 8 de novembro.
A mencionada lei define ainda as regras e os procedimentos para simplificar o controlo do comércio internacional de
produtos relacionados com a defesa, observando a Posição
Comum n.º 2008/944/PESC, do Conselho, de 8 de dezembro
de 2008, que define regras comuns aplicáveis ao controlo
das exportações de tecnologia e equipamento militares.
Em 21 de fevereiro de 2011, o Conselho aprovou uma
atualização da Lista Militar Comum da União Europeia,
entretanto materializada pela Diretiva n.º 2012/10/UE, da
Comissão, de 22 de março de 2012, que altera a Diretiva
n.º 2009/43/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, no
que respeita à lista de produtos relacionados com a defesa.
Cumpre assim proceder à transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva n.º 2012/10/UE, a
qual deve ser adotada e publicada até 24 de junho de 2012.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma procede à primeira alteração à Lei
n.º 37/2011, de 22 de junho, que simplifica os procedi-

Referendado em 28 de junho de 2012.
Pelo Primeiro-Ministro, Vítor Louçã Rabaça Gaspar,
Ministro de Estado e das Finanças.
ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
ANEXO I

Lista Militar Comum da União Europeia aprovada pela Diretiva n.º 2012/10/UE, da Comissão, que publica a lista
de produtos relacionados com a defesa (equipamento
abrangido pela Posição Comum n.º 2008/944/PESC, do
Conselho, que define regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações de tecnologia e equipamentos
militares) e atualiza e substitui a Lista Militar Comum
da União Europeia que o Conselho aprovou em 21 de
fevereiro de 2011.
Lista de produtos relacionados com a defesa
Nota 1. — Os termos entre aspas são termos definidos. Dizem respeito
às «Definições dos termos empregues na presente lista», em anexo à
presente lista.
Nota 2. — Nalguns casos, as substâncias químicas estão indicadas
na lista pelo nome e pelo número CAS. A lista aplica-se às substâncias
químicas com a mesma fórmula estrutural (incluindo os hidratos), seja
qual for o seu nome ou número CAS. A apresentação dos números
CAS destina-se a ajudar a identificar determinada substância química
ou mistura, independentemente da nomenclatura. Os números CAS
não podem ser utilizados como identificadores únicos, uma vez que
algumas formas de uma substância química enumerada na lista têm
números CAS diferentes e que as misturas que contêm determinada
substância química enumerada também podem ter números CAS
diferentes.

ML1 — Armas de canos de alma lisa de calibre inferior
a 20 mm, outras armas e armas automáticas de calibre igual
ou inferior a 12,7 mm (calibre 0,50 polegada) e acessórios,

