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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O Governo apresentou a iniciativa legislativa sub judice visando estabelecer a programação dos investimentos 

na modernização e operacionalidade das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração 

Interna para o quinquénio de 2017 a 2021, nomeadamente os relativos a instalações, sistemas de tecnologias  

de informação e comunicação, veículos, armamento e outro equipamento necessário à prossecução das 

competências e atribuições dessas forças e serviços. 

O proponente pretende, com a presente iniciativa (lei de programação), dar cumprimento ao desígnio de 

“prosseguir a modernização do sistema de segurança interna, de forma a torná-lo mais eficaz e 

adequado a responder às necessidades da atualidade”  e concretizar o compromisso assumido no 

Programa do XXI Governo Constitucional de, para o efeito, elaborar um plano de investimentos 

plurianual das intervenções a realizar no âmbito da rede de infraestruturas e de equipamentos das forças 

de segurança1. 

Em concreto, propõe-se fazer, durante o quinquénio 2017-2021, investimentos que estão programados à razão 

de 90 milhões de euros anuais, no total de 450 milhões de euros ($454 607 4252), através de receitas gerais e 

de receitas próprias, como uma percentagem do produto das coimas rodoviárias, das taxas aeroportuárias ou 

da venda de património que não tenha utilidade operacional, garantindo-se que as verbas afetas a 

determinada prioridade passem para o ano seguinte, ao contrário do que acontece com as verbas 

orçamentais. Ainda, de acordo com a exposição de motivos, pretende-se que a iniciativa legislativa em apreço 

“tenha um impacto orçamental neutro”. 

Finalmente, importa sublinhar que, nos termos da proposta de lei, existe a obrigatoriedade de avaliação por 

parte do Governo da necessidade de revisão da presente lei, até 30 de junho de 2018 e 30 de junho de 2020, 

a elaborar em articulação com a proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano seguinte, estabelecendo-

se também a obrigação de o Governo submeter à Assembleia da República a informação necessária ao 

controlo da execução da presente lei.  

                                                           
1 Esta  necessidade  de  planeamento da  política de  investimentos  para as  forças  de  segurança está igualmente vertida na Lei n.º 7-

B/2016, que aprova as Grandes Opções do Plano para 2016-2019. 

2 A proposta de lei contém uma remissão para um quadro anexo da informação detalhada respeitante às dotações e calendarização do 

investimento no período de 2017 a 2021. 
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II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

A presente iniciativa legislativa, que “Aprova a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as 

Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna”, é apresentada pelo Governo, no 

âmbito do seu poder de iniciativa e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 167.º, na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e, 

igualmente, no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR).  

Assumindo a forma de proposta de lei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º do RAR, é subscrita, 

pelo Primeiro-Ministro e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, mencionando que foi, 

igualmente, aprovada em Conselho de Ministros, em 10 de novembro de 2016, em conformidade com o 

disposto no n.º 2 do artigo 123.º do RAR. Apresenta-se redigida sob a forma de artigos, contendo uma 

designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de 

motivos, cumprindo, assim, os requisitos formais previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 124.º do RAR.  

Deu entrada na Assembleia da República no dia 6 de dezembro do corrente ano, tendo sido anunciada, 

admitida e baixado nesta mesma data à Comissão Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias 

(1.ª).  

Esta iniciativa legislativa do Governo não se encontra acompanhada de qualquer documento, estudo ou 

parecer que a tenha fundamentado, sendo certo que caso tais documentos existam devem os mesmos 

acompanhar a iniciativa, como dispõe o n.º 3 do artigo 124.º do RAR e o n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

274/2009, de 2 de outubro. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

Como já referido anteriormente, a iniciativa legislativa do Governo apresenta um título que traduz o seu objeto, 

bem como uma exposição de motivos e após o seu articulado contém, sucessivamente, a data de aprovação 

em Conselho de Ministros, a assinatura do Primeiro-Ministro e do Secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares, cumprindo os requisitos correspondentes a uma proposta de lei da iniciativa do Governo, em 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40811
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40811
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conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, doravante designada como lei formulário. 

Caso seja aprovada e revestindo a forma de lei, esta iniciativa legislativa será publicada na 1.ª Série do Diário 

da República, entrando em vigor “no dia seguinte ao da sua publicação”, nos termos do seu artigo 12.º e 

cumprindo o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário referida anteriormente, produzindo efeitos a 1 de 

janeiro de 2017, em conformidade com o artigo 11.º do articulado  

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

A lei de programação de infraestruturas e equipamentos para as forças e serviços de segurança tuteladas pelo 

membro do Governo responsável pela área da administração interna, proposta pelo Governo, tem como pano 

de fundo, além do próprio Programa do XXI Governo Constitucional, a Lei n.º 7-B/2016, de 31 de março, onde, 

em sede de Grandes Opções do Plano para 2016-2019, se preconiza, nomeadamente, uma “reorganização 

das infraestruturas ligadas à área da segurança “, com adequado “plano de modernização dos equipamentos 

afetos às Forças de Segurança”3. 

Quanto à aplicação supletiva das regras orçamentais sobre os programas plurianuais para as quais o artigo 

10.º da proposta de lei remete, há que ter em consideração, designadamente, o disposto nos artigos 13.º, 14.º, 

32.º a 35.º e 47.º da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à Lei n.º 151/2015, de 11 de 

setembro. 

Para além desse enquadramento genérico do tema, cabe mencionar os seguintes diplomas, citados no artigo 

3.º da proposta de lei: 

 O Decreto-Lei n.º 369/99, de 18 de setembro, que estabelece o novo regime de distribuição do produto 

das coimas por infrações rodoviárias, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, cujo 

artigo 1.º, n.º 1, alínea b), faz reverter “em 30% para a entidade em cujo âmbito de competência 

fiscalizadora for levantado o auto de contra-ordenação” as “receitas provenientes das coimas por 

contra-ordenações ao Código da Estrada, seus regulamentos e legislação complementar e cujos 

                                                           
3 Ideias realçadas na exposição de motivos da proposta de lei sob análise. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25345900/details/maximized?p_auth=yj9SIyPR&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=43%2F2014
https://dre.pt/application/file/a/74008569
https://dre.pt/application/file/a/70262677
https://dre.pt/application/file/a/70262677
https://dre.pt/application/file/a/569824
https://dre.pt/application/file/a/146286
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processos sejam instruídos pela Direcção-Geral de Viação” e cujo artigo 1.º, n.º 1, alínea c), faz 

reverter “em 30 % para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária”4 as mesmas receitas; 

 O Decreto-Lei n.º 254/2012, de 28 de novembro, que estabelece o quadro jurídico geral da concessão 

de serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal atribuída à ANA - Aeroportos de 

Portugal, S.A., alterado pelo Decreto-Lei n.º 108/2013, de 31 de julho, cujo artigo 49.º, alínea a), prevê 

que uma das duas componentes da taxa de segurança aí contemplada é “a que constitui contrapartida 

dos encargos gerais do INAC, I. P., e das forças de segurança com os serviços referidos no n.º 1 do 

artigo 48.º, fixada por passageiro embarcado, podendo ser diferenciada em função do destino do 

passageiro”,5 e cujo artigo 51.º, n.º 1, estipula que “as forças de segurança que suportam encargos 

com a segurança de aviação civil têm direito a uma comparticipação na receita do INAC, I. P., referida 

no n.º 1 do artigo anterior, destinada à cobertura desses encargos”6;  

 O Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, que transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna 

a Diretiva n.º 2005/14/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio, que altera as 

Diretivas n.os 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE, do Conselho, e a Diretiva 

2000/26/CE, relativas ao seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de veículos 

automóveis (“5.ª Diretiva sobre o Seguro Automóvel”), retificado pela Declaração de Retificação n.º 

96/2007, de 19 de outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 21 de agosto, cujo artigo 59.º, 

alínea d), se refere, como despesa do Fundo de Garantia Automóvel, à “entrega às entidades fixadas 

para o efeito por despacho do Ministro da Administração Interna do montante anual previsto na alínea 

b) do n.º 1 e no n.º 3 do artigo anterior”. 

Por seu turno, o artigo 4.º da proposta de lei alude à Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto, que aprova a Lei de 

Segurança Interna, retificada pela Declaração de Retificação n.º 66-A/2008, de 28 de outubro, e alterada pela 

Lei n.º 59/2015, de 24 de junho. O n.º 3 do seu artigo 7.º preceitua o seguinte: “A Assembleia da República 

aprecia anualmente um relatório, a apresentar pelo Governo até 31 de Março, sobre a situação do País em 

matéria de segurança interna, bem como sobre a actividade das forças e dos serviços de segurança 

desenvolvida no ano anterior.” 

 

                                                           
4 Redação dada pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro. 

5 A redação da correspondente alínea do artigo 3.º da proposta de lei, embora se entenda perfeitamente o seu alcance, parece estar, 

assim, tecnicamente incorreta, porque menciona a taxa de segurança aeroportuária no seu todo quando efetivamente a alínea a) do citado 

artigo 49.º se refere a uma das componentes em que a taxa se desdobra. 

6 O n.º 1 do artigo anterior é o n.º 1 do artigo 50.º, segundo o qual “a componente da taxa de segurança a que se refere a alínea a) do 

artigo anterior constitui receita do INAC, I. P.”. 

https://dre.pt/application/file/a/190574
https://dre.pt/application/file/a/498621
https://dre.pt/application/file/a/640542
https://dre.pt/application/file/a/629044
https://dre.pt/application/file/a/629044
https://dre.pt/application/file/a/455267
https://dre.pt/application/file/a/453327
https://dre.pt/application/file/a/413160
https://dre.pt/application/file/a/67570580
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Finalmente, o artigo 9.º da proposta de lei cita o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho7 

(“Transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas n.os 592/50/CEE, do Conselho, de 18 de junho, 

93/36/CEE, do Conselho, de 14 de junho, e 97/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 

outubro, e estabelece o regime de realização de despesas públicas com locação e aquisição de bens e 

serviços, bem como da contratação pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e serviços”).   

A anteceder a proposta de lei em apreço, é de referir a Lei n.º 61/2007, de 10 de setembro (“Lei de 

programação de instalações e equipamentos das forças de segurança”). Do n.º 1 do artigo 1.º desta lei, ao 

determinar que “os investimentos na modernização e operacionalidade das forças de segurança” são “objecto 

de lei de programação plurianual própria”, combinado com o seu artigo 8.º, que impõe a revisão periódica da 

programação, “de dois em dois anos”, através de proposta de lei a apresentar à Assembleia da República, 

depreende-se também a sua vigência temporária, se não se lhe seguir a referida revisão. Melhor seria, por 

uma questão de clareza e definição da sucessão de leis no tempo, que se aditasse ao articulado da proposta 

de lei, caso seja aprovada na generalidade, norma, porventura de cariz revogatório, clarificadora do destino a 

dar à Lei n.º 61/2007, de 10 de setembro, que teve origem na Proposta de Lei n.º 142/X, na sequência da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2007, de 19 de Março, a qual determinava, de entre outras 

medidas, a “aprovação de uma Lei de Programação de Instalações e Equipamentos das Forças de 

Segurança”. 

Consultado o respetivo procedimento legislativo, verificamos que a Proposta de Lei n.º 142/X foi discutida em 

conjunto com as seguintes iniciativas legislativas: 

 Projeto de Lei n.º 229/X (PCP) - Estabelece a obrigatoriedade de aprovação de uma Lei de 

Programação de Investimentos das Forças e Serviços de Segurança; 

 Projeto de Lei n.º 387/X (CDS-PP) - Aprova a nova Lei-Quadro das Leis de Programação de 

investimento das forças de segurança. 

 

A redação final da Lei n.º 61/2007, de 10 de setembro, acabaria por resultar de um texto único oriundo da 

comissão parlamentar competente. 

Ainda durante a X Legislatura, o Grupo Parlamentar do PCP apresentaria o Projeto de Lei n.º 737/X (“Altera a 

Lei de programação de instalações e equipamentos das forças de segurança reforçando os meios de 

fiscalização e acompanhamento parlamentar da sua execução”), o qual viria a caducar8. 

                                                           
7 Texto consolidado retirado da base de dados DataJuris. 

8 Em 14 de outubro de 2009, segundo consta da base de dados do processo legislativo parlamentar. 

http://viginti.datajuris.pt/pdfs/codigos/despubcontrat.pdf
https://dre.pt/application/file/a/640228
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c334277624445304d6931594c6d527659773d3d&fich=ppl142-X.doc&Inline=true
http://dre.pt/pdf1s/2007/03/05500/16421646.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33493
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c334271624449794f5331594c6d527659773d3d&fich=pjl229-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c33427162444d344e7931594c6d527659773d3d&fich=pjl387-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c3342716244637a4e7931594c6d527659773d3d&fich=pjl737-X.doc&Inline=true
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O mesmo grupo parlamentar voltaria a insistir, na Legislatura seguinte, com iniciativa legislativa idêntica: o 

Projeto de Lei n.º 404/XI, exatamente intitulado “Altera a Lei de programação de instalações e equipamentos 

das forças de segurança reforçando os meios de fiscalização e acompanhamento parlamentar da sua 

execução”, que também caducaria. 

 

 Enquadramento internacional 

 

Legislação de Países da União Europeia 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e Itália. 

 

ESPANHA 

Em Espanha a segurança interna encontra a sua regulamentação na Lei Orgânica n.º 2/1986, de 13 de março, 

que foi objeto de várias alterações ao longo dos anos. A finalidade desta Lei é estabelecer as linhas-mestras 

do regime jurídico das forças e corpos de segurança no seu conjunto, tanto das dependentes do Governo 

central como as dependentes das polícias autonómicas e locais, estabelecendo os princípios básicos de 

atuação comuns a todas elas e fixando as suas normas estatutárias fundamentais. 

Esta Lei Orgânica resulta de um imperativo constitucional espanhol (artigo 104.º, n.º 2, da Constituição)9 que 

obriga a que as funções, princípios básicos de atuação e estatutos das forças e corpos de segurança sejam 

desta forma regulamentados. 

Segundo a Lei, a segurança pública é da competência exclusiva do Estado. Existem em Espanha várias 

polícias que atuam no mesmo território com funções similares (Guarda Civil, o Corpo Nacional de Polícia e os 

Corpos de Polícia das Comunidades Autonómicas – artigos 9.º e 10.º da Lei Orgânica n.º 2/1986, de 13 de 

março). 

Nos termos da lei espanhola, as forças e  os corpos de segurança têm como missão proteger o livre exercício 

dos direitos, liberdades e garantias de segurança dos cidadãos mediante o desempenho das funções que se 

                                                           
9 “Artículo 104  

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.” 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a4c33526c6548527663793977616d77304d44517457456b755a47396a&fich=pjl404-XI.doc&Inline=true
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
http://arnet/sites/DSDIC/DILP/DILPArquivo/Notas_Tecnicas/PPL_184_X/Espanha_1.docx
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encontram fixadas no Título II, Capítulo II, artigo 11.º. O mesmo Capítulo fixa os princípios de atuação dos 

membros das forças e corpos de segurança. 

Refira-se que o artigo 149.º, n.º 1, da Constituição Espanhola reserva para o Estado a competência exclusiva 

para legislar neste domínio. 

A Subdireção Geral de Planificação e Gestão de Infraestruturas e Meios para a Segurança, “promove projetos 

para a implementação, aquisição e manutenção de infraestruturas e meios materiais, coordena e supervisiona 

a determinação dos seus requisitos técnicos, especificações, programação económica e execução, bem como 

de todos aqueles projetos promovidos por unidades ou arganos dependentes da Secretaria de Estado de 

Segurança quando sejam financiados total ou parcialmente com créditos do orçamento da Secretaria de 

Estado”. 

ITÁLIA 

Em Itália não há uma lei de programação de instalações e equipamentos das forças de segurança, tal como 

existe em Portugal. Há, sim, uma “lei de administração da segurança pública”. Contudo, tal termo é 

reconduzível ao nosso de “segurança interna”. A lei em causa é a Lei n.º 121/81, de 1 de abril. 

Em termos de financiamento e execução do mesmo, vejam-se os artigos 19.º e 100.º da referida Lei. As 

alíneas c) e d) do artigo 19.º preveem que o “Comité Nacional” “tenha competência quanto à “planificação 

financeira relativa às forças de polícia; (…) à planificação dos serviços logísticos e administrativos comuns às 

forças de polícia”. 

Depois, há que ter em conta a existência do ‘Departamento de Segurança Pública’ (Dipartimento della pubblica 

sicurezza) dentro da orgânica do Ministério do Interior (Administração Interna). 

Este departamento está sob supervisão de um ‘perfeito’ com as funções de “Chefe da Polícia” e que é o 

“diretor geral da segurança pública”. O mesmo órgão procede à aplicação da política de “Ordem e de 

Segurança Pública”; à coordenação técnico-operativa das forças de polícia; à direção e administração da 

“Polícia de Estado”, e à direção e gestão dos suportes técnicos. 

A participação das entidades locais, áreas metropolitanas (grandes cidades), províncias ou regiões verifica-se 

nos célebres ‘Patti per la sicurezza’ (Pactos de Segurança), que podemos traduzir como ‘um instrumento de 

solidariedade entre as várias instituições com o objetivo de combater a criminalidade, reduzindo o seu 

potencial, através da colaboração de todos os órgãos do Estado’. Prevê, ainda “uma maior colaboração entre 

o Estado e as autarquias locais.” 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t2.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t2.html#c2
http://www.senado.es/constitu/index.html
http://www.interior.gob.es/el-ministerio/funciones-y-estructura/secretaria-de-estado-de-seguridad
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-04-10&atto.codiceRedazionale=081U0121&currentPage=1
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza
http://www.interno.gov.it/it/temi/territorio/patti-sicurezza
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar sobre o registo de iniciativas versando 

sobre matéria idêntica ou conexa, não se verificou a existência de qualquer iniciativa pendente.  

 

V. Consultas e contributos 

Não se afigura como obrigatória a realização de qualquer consulta. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

A presente iniciativa prevê, através de anexo, que faz parte integrante da mesma, as respetivas medidas e 

dotações para o quinquénio de 2017 a 2021, sendo que “a Lei que aprova o Orçamento do Estado prevê a 

estimativa da receita a realizar e as correspondentes despesas previstas na presente iniciativa legislativa 

apresentada pelo Governo (Artigo 5.º - Disposições orçamentais. )” 

 


