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DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A

O Governo da República Popular da China assumirá
a responsabilidade pelos direitos e obrigações internacionais decorrentes da aplicação da Convenção à Região
Administrativa Especial de Macau.
A Convenção foi aprovada, para ratificação, por Portugal pelo Decreto-Lei n.o 210/71, de 18 de Maio, tendo
sido depositado o instrumento de ratificação em 27 de
Dezembro de 1973, conforme aviso publicado no Diário
do Governo, 1.a série, n.o 20, de 24 de Janeiro de 1974.
A autoridade central em Portugal foi designada conforme aviso publicado no Diário do Governo, 1.a série,
n.o 10, de 13 de Janeiro de 1975.
Departamento de Assuntos Jurídicos, 20 de Janeiro
de 2000. — O Director de Serviços de Direito Internacional, António Correia Cardoso.
Aviso n.o 107/2000
Por ordem superior se torna público que, por nota
de 30 de Novembro de 1999 e nos termos do artigo 31.o,
alínea c), da Convenção Relativa à Citação e à Notificação no Estrangeiro dos Actos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil ou Comercial, concluída na Haia
em 15 de Novembro de 1965, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Reino dos Países Baixos comunicou
terem os Estados Unidos Mexcicanos depositado o seu
instrumento de adesão em 2 de Novembro de 1999,
nos termos do artigo 28.o, parágrafo 1.o, com as seguintes
declarações:
«I — En relación com el artículo 2, el Gobierno de
México designa a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores como
Autoridad Central para la recepción de las peticiones
de notificación o traslado de documentos judiciales o
extrajudiciales provenientes de otros Estados Parte,
quien remitirá a la Autoridad Judicial competente para
su diligenciación.
II — En relación com el artículo 5, los documentos
judiciales y extrajudiciales em idioma distinto del español, que deban ser objecto de notificación o traslado
en territorio mexicano, deberán ser acompañados por
su debida traducción.
III — En relación com el artículo 6, la Autoridad Judicial que haya conocido del asunto será la encargada
de expedir la certificación sobre el cummplimiento de
la notificación conforme a la fórmula modelo y la Autoridad Central únicamente validará la misma.
IV — En relación com el artículo 8, los Estados Parte
no podrán realizar notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, en territorio mexicano,
salvo que el documento en cuestión deba ser notificado
o trasladado a un nacional del Estado de origen, siempre
que tal procedimiento no sea contrario a normas de
orden público o garantias individuales.
V — En relación com el artículo 10, los Estados Mexicanos no reconocen la faculdad de remitir directamente
los documentos judiciales a las personas que se encuentren en su territorio conforme a los procedimientos previstos en los incisos a), b) y c), salvo que la Autoridad
Judicial conceda, excepcionalmente, la simplificación de
formalidades distintas a las nacionales, y que ello no
resulte lesivo al orden público o a las garantias individuales. La petición deberá contener la descripción de
las formalidades cuya aplicación se solicita para diligenciar la notificación o traslado del documento.

2475

VI — En relación con el primer párrafo del artículo 12, los gastos ocasionados por la diligencia de la
notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales serán cubiertos por el requirente, salvo que
el Estado de origen no exija el pago de tales gastos
por la notificación o traslado procedentes de México.
VII — En relación con el artículo 15, segundo párrafo, el Gobierno de México no reconoce a la Autoridad
Judicial la faculdad de preveer cuando el demandado
no comparece y no haya recibido comunicación alguna
acreditativa de la notificación o traslado o de la entrega
de documentos que le fueron remitidos del extrangero
para dichos efectos y a que hacen referencia los apartados a) y b) del primer párrafo.
VIII — En relación con el artículo 16, tercer párrafo,
el Gobierno de México declara que tal demanda no
será admisible si se formula después del plazo de un
año computado a partir de la fecha de la decisión, o
en un plazo superior que pueda ser razonable a criterio
del juez.
El Gobierno de México entenderá que, para los casos
en que se haya dictado sentencia , sin que el demandado
haya sido debidamente emplazado, na nulidad de actuaciones se realizará de conformidad com los recursos
estabelecidos en la legislación aplicable.»
Tradução

I — Relativamente ao artigo 2.o, o Governo do
México designa a Direcção-Geral de Assuntos Jurídicos
da Secretaria de Relações Exteriores como autoridade
central para a recepção dos pedidos de notificação ou
de citação de documentos judiciais ou extrajudiciais provenientes de outros Estados Partes, que remeterá à autoridade judicial competente para cumprimento.
II — Relativamente ao artigo 5.o, os documentos judiciais e extrajudiciais em língua diferente da espanhola,
que devam ser objecto de notificação ou de citação em
território mexicano, deverão ser acompanhados pela respectiva tradução.
III — Relativamente ao artigo 6.o, a autoridade judicial que tenha decidido do assunto será a competente
para expedir a certidão de notificação segundo o modelo
e a autoridade central unicamente validará a mesma.
IV — Relativamente ao artigo 8.o, os Estados Partes
não poderão proceder a notificações ou citações de
documentos judiciais directamente, por meio dos seus
agentes diplomáticos ou consulares, em território mexicano, salvo se o documento em questão dever ser notificado ou citado a um nacional do Estado de origem,
sempre que tal procedimento não seja contrário a normas de ordem pública ou garantias individuais.
V — Relativamente ao artigo 10.o, os Estados Unidos
Mexicanos não reconhecem a faculdade de remeter
directamente os documentos judiciais às pessoas que
se encontrem no seu território nos termos dos procedimentos previstos nas alíneas a), b) e c), salvo se a
autoridade judicial conceder, excepcionalmente, a simplificação de formalidades diferentes das nacionais, e
se isso não resultar lesivo da ordem pública ou das garantias individuais. A petição deverá descrever as formalidades cuja aplicação se solicita para a realização da
notificação ou da citação do documento.
VI — Relativamente ao primeiro parágrafo do
artigo 12.o, as despesas decorrentes da notificação ou
da citação de documentos judiciais ou extrajudiciais
serão suportadas pelo requerente, salvo se o Estado de
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origem não exigir o pagamento de tais despesas pela
notificação ou citação procedentes do México.
VII — Relativamente ao artigo 15.o, parágrafo 2.o,
o Governo do México não reconhece à autoridade judicial a faculdade de decidir quando o demandado não
comparece e não se tenha recebido comunicação alguma
comprovativa da notificação ou da citação ou da entrega
de documentos que lhe foram remetidos do estrangeiro
para os ditos efeitos e a que se referem as alíneas a)
e b) do parágrafo 1.o
VIII — Relativamente ao artigo 16.o, parágrafo 3.o,
o Governo do México declara que tal pedido não será
admissível se for formulado após o prazo de um ano
contado a partir da data da decisão, ou num prazo superior que se possa afigurar razoável segundo o critério
do juiz.
O Governo do México entenderá que, para os casos
em que tenha sido proferida sentença, sem que o réu
tenha sido citado devidamente, a nulidade dos actos
será declarada nos termos da legislação aplicada.
Nos termos do artigo 28.o, parágrafo 1.o, da Convenção, qualquer Estado não representado na 10.a Sessão da Conferência da Haia de Direito Internacional
Privado pode aderir à presente Convenção após ter
entrado em vigor nos termos do 1.o parágrafo do
artigo 27.o (isto é, 10 de Fevereiro de 1969).
Nos termos do artigo 28.o, parágrafo 2.o, a Convenção
entrará em vigor para tal Estado, na falta de objecção
da parte de um Estado que tenha ratificado a Convenção
antes desse depósito, devidamente notificada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países
Baixos dentro do prazo de seis meses a contar da data
em que o referido Ministério o tenha notificado de tal
adesão. Para efeitos práticos, o prazo de seis meses
decorre de 30 de Novembro de 1999 a 30 de Maio de
2000.
Portugal é Parte na mesma Convenção, que foi aprovada, para ratificação, pelo Decreto-Lei n.o 210/71, de
18 de Maio, tendo sido depositado o instrumento de
ratificação em 27 de Dezembro de 1973, conforme aviso
publicado no Diário do Governo, 1.a série, n.o 20, de
24 de Janeiro de 1974. A autoridade central em Portugal
foi designada conforme aviso publicado no Diário do
Governo, 1.a série, n.o 10, de 13 de Janeiro de 1975.
Departamento de Assuntos Jurídicos, 31 de Março
de 2000. — O Director de Serviços de Direito Internacional, António Correia Cardoso.
Aviso n.o 108/2000
Por ordem superior se torna público que Portugal
depositou, em 3 de Fevereiro de 2000, o instrumento
de ratificação do Protocolo n.o 2 à Convenção Europeia
para a Prevenção da Tortura e Penas ou Tratamentos
Desumanos ou Degradantes, aberto à assinatura em
Estrasburgo em 4 de Novembro de 1993.
Este Protocolo foi aprovado, para ratificação, pela
Resolução da Assembleia da República n.o 19/97 e ratificado pelo Decreto do Presidente da República
n.o 18/97, de 30 de Abril, publicado no Diário da República, 1.a série-A, n.o 100, de 30 de Abril de 1997.
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 4 de Maio
de 2000. — O Director de Serviços das Organizações
Políticas Multilaterais, Rui Filipe Monteiro Belo Macieira.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Decreto-Lei n.o 99/2000
de 30 de Maio

As boas práticas de laboratório (BPL) surgem pela
primeira vez em texto legislativo, na Nova Zelândia e
na Dinamarca, em 1973, com o objectivo de melhorar
e credibilizar a prática laboratorial no domínio da investigação e desenvolvimento.
Em 1976 surge, sobre a matéria, a primeira legislação
com verdadeiro impacte internacional, com origem nos
Estados Unidos da América (FDA — Food and Drug
Administration), tendo sido estabelecidas as regras para
que, nos estudos de concepção e ensaio de um produto,
os dados obtidos fossem cientificamente válidos, seguros
e de qualidade definida.
Em 1979-1980, como resultado do trabalho de um
grupo internacional de peritos, constituído sob a égide
da OCDE, no âmbito de um programa sobre o controlo
de produtos químicos, foram, pela primeira vez, enunciados os princípios das BPL, em 1981, pelo Conselho
da OCDE e, em finais de 1986, pela CEE, através da
Directiva n.o 87/18/CEE, de 18 de Dezembro de 1986.
Os princípios de BPL são constituídos por um conjunto de critérios normativos destinados ao estabelecimento de um sistema de qualidade aplicado ao processo organizativo e às condições sob as quais estudos
não clínicos de segurança para o homem, o animal e
o ambiente — realizados sobre substâncias que possam
integrar, nomeadamente, produtos farmacêuticos, medicamentos veterinários e produtos similares, cosméticos,
aditivos alimentares, aditivos para rações, pesticidas e
produtos químicos industriais — são planeados, realizados, controlados, registados, objecto de relatório e
arquivados.
Pelo presente diploma é transposta a Directiva
n.o 87/18/CEE, do Conselho, de 18 de Dezembro de
1986, assim se proporcionando aos laboratórios portugueses que demonstrem a devida especialização tecnológica e apropriada organização técnica e procedimental
o acesso à encomenda de estudos laboratoriais de concepção, no âmbito das BPL, por parte de qualquer
cliente sediado em Estado membro da União Europeia
ou país membro da OCDE.
É também transposta a Directiva n.o 99/11/CE, de
8 de Março, que adapta ao progresso técnico os princípios de BPL.
Assim, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o
da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.o
Objectivos

1 — O presente diploma estabelece as regras respeitantes à aplicação dos princípios das boas práticas de
laboratório (BPL) e ao controlo da sua aplicação para
os ensaios sobre as substâncias químicas constantes do
anexo ao presente decreto-lei e que dele faz parte
integrante.
2 — O presente diploma transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva n.o 87/18/CEE, do
Conselho, de 18 de Dezembro de 1986, relativa à aplicação dos princípios de BPL e ao controlo da sua aplicação para os ensaios sobre as substâncias químicas,

