






















1 
 

 
Nota Técnica 

 

 

 

Proposta de Lei n.º 22/XIII/1.ª (GOV) 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de 

cidadão e rege a sua emissão e utilização, à primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 

26 de junho, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos 

cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública denominado 

Chave Móvel Digital e à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, 

que aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes 

 

Data de admissão: 7 de junho de 2016 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

 

 

Índice 

 

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

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e do 

cumprimento da lei formulário 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

V. Consultas e contributos 

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

aplicação 

 

 

 

Elaborada por: Paula Granada (BIB), Sónia Milhano (DAPLEN), Alexandre Guerreiro (DILP) e Nélia 

Monte Cid (DAC) 

 

Data: 9 de junho de 2016 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452


 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 22/XIII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

2 

 

 

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

 

A presente Proposta de Lei, da iniciativa do Governo, visa alterar a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, 

que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, bem como a Lei n.º 37/2014, de 26 

de junho, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos 

portais e sítios na Internet da Administração Pública denominado Chave Móvel Digital e o Decreto-

Lei n.º 83/2000, de 11 de maio1, que aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes. 

Em termos genéricos, a iniciativa altera a Lei que criou o cartão de cidadão, revogando a previsão 

da possibilidade de emissão de um cartão de cidadão vitalício para cidadãos que tenham 

completado 65 anos, por “constrangimentos diversos, de natureza tecnológica, de segurança e 

regulamentar”, para além de preconizar a simplificação dos procedimentos relativos ao pedido de 

emissão e renovação do cartão, a utilização das suas funcionalidades de autenticação e assinatura 

eletrónicas. A esse título, a Proposta de Lei sub judice prevê a possibilidade de fidelização de 

número de telemóvel e endereço eletrónico de cada cidadão para receção de comunicações 

administrativas, a possibilidade de reutilização da informação recolhida para efeitos de renovação de 

outros documentos de identificação, a certificação de atributos profissionais por via da assinatura 

eletrónica do cartão de cidadão e a consagração da reprodução do cartão de cidadão nos casos não 

previstos como contraordenação. 

A iniciativa introduz ainda correções de técnica legislativa e de sistematização (decompondo 

anteriores normas com corpo único) e de estilo, “justificados pela experiência decorrente da 

aplicação prática da lei”, promove a atualização da designação de entidades públicas envolvidas na 

emissão do cartão de cidadão e opera a correção de remissões internas (em resultado das 

alterações propostas).  

Para uma melhor compreensão das alterações (no que se refere à Lei que regula a emissão do 

cartão de cidadão) cuja introdução se propõe, apresenta-se o seguinte quadro comparativo: 

                                                           
1 Versão consolidada 

https://www.cartaodecidadao.pt/images/stories/09400948.pdf
https://dre.pt/application/file/25345779
https://dre.pt/application/file/25345779
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1445&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1445&tabela=leis
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Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, alterada pela Lei 

n.º 91/2015, de 12 de agosto 

Proposta de Lei n.º 22/XIII (GOV) 

Artigo 3.º 

Titulares 

1—A obtenção do cartão de cidadão é obrigatória 

para todos os cidadãos nacionais, residentes em 

Portugal ou no estrangeiro, a partir dos 6 anos de 

idade ou logo que a sua apresentação seja exigida 

para o relacionamento com algum serviço público. 

2—A obtenção do cartão de cidadão é facultativa 

para os cidadãos brasileiros a quem, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 154/2003, de 15 de Julho, tenha sido 

concedido o estatuto geral de igualdade de direitos e 

deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação 

e Consulta entre a República Portuguesa e a 

República Federativa do Brasil, assinado em Porto 

Seguro em 22 de Abril de 2000, aprovado pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000 e 

ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 

79/2000, de 14 de Dezembro. 

Artigo 3.º 

[…] 

1 - A obtenção do cartão de cidadão é 

obrigatória para todos os cidadãos 

nacionais residentes em Portugal ou 

no estrangeiro, a partir dos 20 dias 

após o nascimento. 

2 - […]. 

 

Artigo 6.o 

Estrutura e funcionalidades 

1—O cartão de cidadão é um documento de 

identificação múltipla que inclui uma zona específica 

destinada a leitura óptica e incorpora um circuito 

integrado. 

2—O cartão de cidadão permite ao respectivo titular: 

a) Provar a sua identidade perante terceiros através 

da leitura de elementos visíveis, coadjuvada pela 

leitura óptica de uma zona específica; 

b) Provar a sua identidade perante terceiros através 

de autenticação electrónica; 

c) Autenticar de forma unívoca através de uma 

assinatura electrónica qualificada a sua qualidade de 

autor de um documento electrónico. 

Artigo 6.º 

[…] 

1 - O cartão de cidadão é um documento 

de identificação múltipla, que inclui 

uma zona específica destinada a 

leitura ótica e incorpora um ou mais 

circuitos integrados. 

2 - […]. 
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3—A leitura óptica da zona específica do cartão, 

mencionada na alínea a) do n.o 2, está reservada a 

entidades ou serviços do Estado e da Administração 

Pública, bem como à identificação do titular no âmbito 

das especificações técnicas do cartão para 

documentos de viagem. 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

4 - Os mecanismos técnicos de acesso e 

leitura dos dados constantes de 

circuito integrado são definidos por 

portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa e da 

justiça.  

 

Artigo 7.º 

Elementos visíveis 

1—O cartão de cidadão contém os seguintes 

elementos visíveis de identificação do seu titular: 

a) Apelidos; 

b) Nome(s) próprio(s); 

c) Filiação; 

d) Nacionalidade; 

e) Data de nascimento; 

f) Sexo; 

g) Altura; 

h) Imagem facial; 

i) Assinatura; 

j) Número de identificação civil; 

l) Número de identificação fiscal; 

m) Número de utente dos serviços de saúde; 

n) Número de identificação da segurança social. 

2—Na ausência de informação sobre algum elemento 

referido no número anterior, com exceção do previsto 

na alínea c), o cartão de cidadão contém, na área 

destinada a esse elemento, a inscrição da letra «X» 

Artigo 7.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Os elementos de identificação 

constantes das alíneas b), h) e j) do 

número anterior são obrigatórios, não 

sendo possível a emissão do cartão 
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ou de outra menção prevista na lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3—Para além dos elementos de identificação do 

titular referidos no n.º 1, o cartão de cidadão contém 

as seguintes menções: 

a) República Portuguesa, enquanto Estado emissor; 

b) Tipo de documento; 

c) Número de documento; 

d) Data de validade; 

e) Número de versão do cartão de cidadão; 

f) Tratado de Porto Seguro de 22 de Abril de 2000, 

se for emitido nos termos previstos no n.º 2 do artigo 

3.o 

4—A zona específica destinada a leitura óptica do 

cartão de cidadão contém os seguintes elementos e 

menções: 

a) Apelidos; 

b) Nome(s) próprio(s) do titular; 

c) Nacionalidade; 

d) Data de nascimento; 

e) Sexo; 

f) República Portuguesa, enquanto Estado emissor; 

g) Tipo de documento; 

h) Número de documento; 

i) Data de validade. 

de cidadão em caso de ausência de 

informação relativamente aos 

referidos elementos. 

3 - No caso de ausência de informação 

sobre algum dos elementos de 

identificação do titular não referidos 

no número anterior, com exceção do 

elemento previsto na alínea c) do n.º 

1, o cartão de cidadão contém, na 

área destinada a esse elemento, a 

inscrição da letra «X» ou de outra 

menção prevista na lei. 

4 - [Anterior n.º 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - [Anterior n.º 4]. 
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Artigo 8.º 

Informação contida no circuito integrado 

1—O cartão de cidadão incorpora um circuito 

integrado onde são inseridos, em condições que 

garantam elevados níveis de segurança, os seguintes 

elementos de identificação do titular: 

a) Os referidos no n.º 1 do artigo anterior, com 

excepção da alínea i); 

b) Morada; 

c) Data de emissão; 

d) Data de validade; 

e) Impressões digitais; 

f) Campo reservado a indicações eventuais, 

tipificadas na lei. 

2—Para além dos elementos referidos no número 

anterior, o circuito integrado contém: 

a) Certificado para autenticação segura; 

b) Certificado qualificado para assinatura electrónica 

qualificada; 

c) Aplicações informáticas necessárias ao 

desempenho das funcionalidades do cartão de 

cidadão e à sua gestão e segurança. 

3—O circuito integrado tem uma zona livre que o 

titular do cartão pode utilizar, por sua vontade, para 

arquivar informações pessoais. 

 

Artigo 8.º 

Informação contida em circuito integrado 

1 - Constam de circuito integrado, em 

condições que garantam elevados 

níveis de segurança, os seguintes 

elementos de identificação do titular: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]. 

2 - Para além dos elementos referidos no 

número anterior, constam ainda de 

circuito integrado: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

 

 

 

 

3 - Consta, ainda, de circuito integrado 

uma zona livre que o titular do cartão 

pode utilizar, por sua vontade, para 

arquivar informações pessoais. 

 

Artigo 13.º 

Morada 

1—A morada é o endereço postal físico, livremente 

indicado pelo cidadão, correspondente ao local de 

residência onde pode ser regularmente contactado. 

 

2—Para comunicação com os serviços do Estado e 

Artigo 13.º 

[…] 

1 - A morada é o endereço postal físico, 

livremente indicado pelo cidadão, 

correspondente ao local de residência 

habitual.  

2 - Para comunicação com os serviços do 
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da Administração Pública, nomeadamente com os 

serviços de identificação civil, os serviços fiscais, os 

serviços de saúde e os serviços da segurança social, 

o cidadão tem-se por domiciliado, para todos os 

efeitos legais, no local referido no número anterior, 

sem prejuízo de poder designar outros endereços, 

físicos ou electrónicos, para fins profissionais ou 

convencionais nos termos previstos na lei. 

 

 

 

 

 

 

3—O titular do cartão de cidadão deve comunicar 

novo endereço postal e promover, junto de serviços 

de recepção, a actualização da morada no cartão de 

cidadão logo que deixe de ser possível o seu contacto 

regular no local anteriormente indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado e da Administração Pública, 

nomeadamente com os serviços de 

identificação civil, os serviços fiscais, 

os serviços de saúde e os serviços de 

segurança social, o cidadão tem-se 

por domiciliado, para todos os efeitos 

legais, no local referido no número 

anterior, podendo ainda aderir às 

comunicações eletrónicas referidas 

no n.º 4, sem prejuízo de poder 

designar outros endereços, físicos ou 

eletrónicos, para fins profissionais ou 

convencionais, nos termos previstos 

na lei.  

3 - O titular do cartão de cidadão deve 

comunicar novo endereço postal e 

promover, junto dos serviços de 

receção, a atualização da morada no 

cartão de cidadão. 

4 - O cidadão pode, a todo o tempo,  de 

forma eletrónica ou presencial, 

 associar aos dados do cartão de 

cidadão o seu número de telemóvel 

e/ou caixa postal eletrónica, bem 

como atualizar ou eliminar essa 

informação, autorizando que os 

alertas, comunicações e notificações 

dos serviços públicos, remetidas por 

simples via postal, por via postal 

registada ou por via postal registada 

com aviso de receção, sejam 

substituídas por transmissão 

eletrónica de dados. 

5 - Por portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 
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4—Carece de autorização do titular, a efectivar 

mediante inserção prévia do código pessoal (PIN), o 

acesso à informação sobre a morada arquivada no 

circuito integrado do cartão de cidadão, sem prejuízo 

do acesso directo das autoridades judiciárias e das 

entidades policiais para conferência da identidade do 

cidadão no exercício das competências previstas na 

lei. 

modernização administrativa, das 

finanças e da justiça, são 

estabelecidos: 

a) Os termos em que é efetuada a 

transmissão eletrónica de 

dados prevista no número 

anterior e a definição das 

caixas postais eletrónicas que 

podem ser associadas; 

b) Os requisitos técnicos 

necessários à 

operacionalização da opção 

referida no número anterior, 

fixando-se as formas de 

adesão e os meios de prestar 

esta informação aos cidadãos, 

no momento do pedido de 

emissão do cartão de cidadão. 

6 - [Anterior n.º 4]. 

 

Artigo 15.º 

Indicações eventuais 

1—O conteúdo das menções feitas no campo 

reservado a indicações eventuais deve respeitar os 

princípios da igualdade e da proporcionalidade e ser 

apenas o necessário e adequado para indicar 

qualquer especialidade ou ausência de informação 

relativamente a algum dos elementos de identificação 

referidos nos artigos 7.º e 8.º. 

Artigo 15.º 

[…] 

1 - […]. 
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2—As menções são inscritas em conformidade com 

as regras técnicas de emissão dos documentos de 

viagem e, se estiverem relacionadas com algum 

elemento referido no n.º 4 do artigo 7.º, constam 

também da zona destinada a leitura óptica. 

2 - As menções são inscritas em 

conformidade com as regras técnicas 

de emissão dos documentos de 

viagem e, se estiverem relacionadas 

com algum elemento referido no n.º 5 

do artigo 7.º, constam também da 

zona destinada a leitura ótica. 

Artigo 16.o 

Números de identificação 

1—O cartão de cidadão implica a atribuição do 

número de identificação civil, do número de 

identificação fiscal, do número de utente dos serviços 

de saúde e do número de identificação da segurança 

social, a qual é efectuada a partir de informação 

obtida e confirmada, em separado, em cada uma das 

bases de dados, geridas com autonomia pelas 

entidades competentes, nos termos da lei. 

2— A adoção implica a atribuição ao adotado de 

novos números de identificação civil, de identificação 

fiscal, de utente dos serviços de saúde e de  

identificação da segurança social, de modo a garantir 

o segredo de identidade previsto no artigo 1985.º do 

Código Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 16.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

 

 

 

3 - A requerimento do cidadão ou do seu 

representante legal, pode ser 

atribuído um novo número de 

identificação civil nos seguintes 

casos: 

a) Usurpação de identidade, 

falsificação ou uso de 

documento alheio, mediante 

despacho do presidente do 

conselho diretivo do Instituto 

dos Registos e do Notariado, 

I.P. (IRN, I. P.), desde que o 
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3 - Não é permitida a interconexão ou cruzamento de 

dados registados nas bases referidas no número 

anterior, salvo nos casos devidamente autorizados 

por lei ou pela Comissão Nacional de Protecção de 

Dados. 

respetivo documento de 

identificação se encontre dentro 

do prazo de validade; 

b) Mudança de sexo no registo 

civil e correspondente alteração 

do nome próprio. 

4 - Não é permitida a interconexão ou 

cruzamento de dados registados nas 

bases referidas no n.º 1, salvo nos 

casos devidamente autorizados por 

lei ou pela Comissão Nacional de 

Proteção de Dados.  

 

Artigo 18.º 

Certificados digitais 

1—Com o cartão de cidadão é emitido um certificado 

para autenticação e um certificado qualificado para 

assinatura electrónica qualificada necessários à sua 

utilização electrónica. 

2—O certificado de autenticação é sempre activado 

no momento da entrega do cartão de cidadão. 

3—O certificado qualificado para assinatura 

electrónica qualificada é de activação facultativa, mas 

só pode ser activado e utilizado por cidadão com 

idade igual ou superior a 16 anos. 

4—Também não há lugar à activação do certificado 

qualificado para assinatura electrónica qualificada se 

o titular do pedido de cartão de cidadão se encontrar 

interdito ou inabilitado. 

5—De cada vez que pretenda utilizar alguma das 

funcionalidades de comunicação electrónica 

activadas no cartão de cidadão, o respectivo titular 

tem de inserir previamente o seu código pessoal 

(PIN) no dispositivo de leitura pertinente. 

6—Os certificados são revogáveis a todo o tempo e, 

Artigo 18.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

2 - […]. 

 

3 - […]. 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

5 - Quando pretenda utilizar alguma das 

funcionalidades de certificação 

eletrónica ativadas no cartão de 

cidadão, o respetivo titular tem de 

inserir, previamente, o seu código 
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após revogação, a emissão de novos certificados 

associados ao cartão de cidadão só é possível com a 

respectiva substituição. 

7—Ao certificado para autenticação e ao certificado 

qualificado para assinatura electrónica qualificada 

aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 

de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, 

de 3 de Abril, e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 

165/2004, de 6 de Julho, e 116-A/2006, de 16 de 

Junho, estando aqueles certificados sujeitos às regras 

legais e regulamentares relativas ao Sistema de 

Certificação Electrónica do Estado. 

pessoal (PIN) no dispositivo de leitura 

adequado para o efeito. 

6 - […]. 

 

7 - Ao certificado para autenticação e ao 

certificado qualificado para assinatura 

eletrónica qualificada, aplica-se o 

disposto no Decreto-Lei n.º 290-D/99, 

de 2 de agosto, e no Regulamento 

(UE) n.º 910/2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de 

julho de 2014. 

 

 

  

Artigo 18.º-A 

Atributos profissionais 

1 - A assinatura eletrónica promovida 

através do cartão de cidadão pode, 

por solicitação do titular, 

nomeadamente para efeitos do n.º 2 

do artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10 

de janeiro, ou no âmbito de outra 

legislação especial, conter a 

certificação de determinado atributo 

profissional. 

2 - A certificação prevista no número 

anterior é efetuada através do 

Sistema de Certificação de Atributos 

Profissionais e constitui comprovativo 

legal da qualidade profissional em 

que assina. 

3 - A certificação de atributos profissionais 

referido nos números anteriores 

valida, a pedido do titular, a qualidade 
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profissional invocada pelo mesmo, 

apostando uma assinatura eletrónica 

qualificada referente a essa qualidade 

ou atributo profissional atestada por 

entidade idónea. 

4 - O procedimento referido no n.º 1 é 

implementado e gerido pela AMA, I. 

P. 

 

Artigo 19.º 

Prazo de validade 

1 — O prazo geral de validade do cartão de cidadão 

é de cinco anos. 

2 — O cartão de cidadão relativo a cidadão que tenha 

completado 65 anos de idade à data da emissão tem 

a validade de “vitalício” e só carece de ser substituído 

nos casos referidos nas alíneas b) a e) do n.º 1 do 

artigo 26.º. 

3 — O cartão de cidadão é válido até à data nele 

indicada.» 

Artigo 19.º 

[…] 

1 - O prazo geral de validade do cartão de 

cidadão é fixado por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa e da justiça. 

2 - [Revogado]. 

 

3 - O cartão de cidadão é válido até à data 

nele indicada, fixada de acordo com a 

portaria referida no n.º 1. 

 

Artigo 20.º 

Serviços do cartão de cidadão 

1—Compete à Direcção-Geral dos Registos e do 

Notariado (DGRN): 

a) Conduzir as operações relativas à emissão, 

substituição e cancelamento do cartão de cidadão; 

b) Assegurar que as operações relativas à 

personalização do cartão de cidadão são executadas 

em observância dos requisitos técnicos e de 

segurança aplicáveis; 

c) Definir os procedimentos de controlo e de 

segurança em matéria de credenciação dos 

funcionários e agentes; 

Artigo 20.º 

[…] 

1 - […]: 

 

a) Conduzir as operações 

relativas à emissão, 

substituição e cancelamento 

do cartão de cidadão e cartão 

de cidadão provisório; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]. 
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d) Assegurar que sejam emitidos os certificados para 

autenticação e os certificados qualificados para 

assinatura electrónica qualificada com respeito pelas 

regras do Sistema de Certificação Electrónica do 

Estado. 

2—Podem funcionar como serviços de recepção dos 

pedidos de emissão, substituição e cancelamento do 

cartão de cidadão: 

a) Os serviços responsáveis pela identificação civil; 

b) As conservatórias do registo civil designadas por 

despacho do director-geral dos Registos e do 

Notariado; 

c) Outros serviços da Administração Pública, 

nomeadamente as lojas do cidadão ou serviços 

equivalentes, mediante protocolo celebrado com a 

DGRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3—A DGRN assegura um serviço de recepção móvel 

que se desloque ao local onde se encontre o 

interessado nos casos de justificada dificuldade de 

deslocação deste ao serviço de recepção fixo. 

 

 

4—As formas de funcionamento dos serviços de 

recepção móvel são definidas em articulação com as 

entidades públicas competentes para a execução das 

políticas de reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

2 - […]: 

a) […]; 

b) Os serviços de registo 

designados por despacho do 

presidente do conselho diretivo 

do IRN, I. P.; 

c) […]. 

 

 

 

3 - O Portal do Cidadão funciona, 

igualmente, como serviço de receção 

de pedidos de renovação ou 

substituição de cartão de cidadão, 

nos casos e nos termos definidos por 

portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa e da 

justiça. 

4 - O I.R.N., I.P., assegura um serviço de 

receção e entrega móvel, que se 

desloca ao local onde se encontra o 

interessado, nos casos de justificada 

dificuldade de deslocação deste ao 

serviço fixo de receção ou entrega. 

5 - O funcionamento dos serviços de 

receção e entrega móvel é definido 

em articulação com as entidades 

públicas competentes para a 

execução das políticas de 



 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 22/XIII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

14 

 

 

5—No estrangeiro funcionam como serviços de 

recepção dos pedidos de emissão, substituição e 

cancelamento do cartão de cidadão os postos e 

secções consulares designados por despacho do 

membro do Governo responsável 

pela área dos negócios estrangeiros. 

 

reabilitação. 

6 - [Anterior n.º 5]. 

 

 

 

 

 

7 - As operações associadas à emissão e 

à entrega do cartão de cidadão 

provisório previsto no artigo 61.º-A, 

requeridos no estrangeiro por 

nacionais portugueses cabe ao 

Centro emissor para a rede Consular 

da Direção-Geral dos Assuntos 

Consulares e Comunidades 

Portuguesas e aos postos e seções 

consulares, designados por despacho 

dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da justiça e 

dos negócios estrangeiros. 

 

Artigo 22.º 

Protocolos financeiros 

A DGRN pode celebrar protocolos com os outros 

departamentos da Administração Pública envolvidos 

na emissão do cartão de cidadão para regular os 

termos, as condições de cooperação e eventuais 

contrapartidas. 

Artigo 22.º 

[…] 

O I.R.N., I. P., pode celebrar protocolos 

com outras entidades públicas 

envolvidas na emissão do cartão de 

cidadão, no desenvolvimento ou na 

promoção de funcionalidades e serviços 

associados ao mesmo, para regular os 

termos, as condições de cooperação e 

eventuais contrapartidas. 

 

Artigo 24.º 

Pedido 

1—A emissão do cartão de cidadão, a sua 

Artigo 24.º 

[…] 

1 - […]. 
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substituição e a actualização da morada são 

requeridas pelo titular dos correspondentes dados de 

identificação, junto dos serviços de recepção 

indicados no artigo 20.º. 

2—Os pedidos relativos a menor que ainda não 

completou 12 anos de idade, a interdito e a inabilitado 

por anomalia psíquica são apresentados por quem, 

nos termos da lei, exerce o poder paternal, a tutela ou 

curatela, com a presença do titular. 

3—Se não se mostrar efectuado o registo da 

sentença que concede os poderes invocados por 

quem exerce o poder paternal, a tutela ou curatela 

sobre interdito ou sobre inabilitado por anomalia 

psíquica, o próprio representante ou assistente deve 

exibir documentos comprovativos dessa qualidade. 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

4 - No momento do requerimento previsto no n.º 

1 o cidadão pode: 

a) Autorizar, expressamente, que 

os dados recolhidos possam 

ser transmitidos a entidades 

públicas que deles careçam 

para a emissão de documentos 

oficiais; 

b) Solicitar a emissão dos 

documentos que careçam dos 

dados transmitidos para a 

emissão do cartão de cidadão. 

5 - A transmissão dos dados e a emissão 

dos documentos previstos no número 

anterior depende de protocolo 

celebrado entre as entidades públicas 

visadas, o IRN, I. P., e a AMA, I. P. 

6 - Os protocolos celebrados no âmbito do 

presente artigo são comunicados à 

Comissão Nacional de Proteção de 
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Dados. 

 

Artigo 31.o 

Entrega 

1—O envio da confirmação do local de entrega do 

cartão de cidadão, bem como dos códigos de 

activação, do código pessoal (PIN) e do código 

pessoal para desbloqueio (PUK) é feito para a 

morada do titular indicada nos termos do n.º 2 do 

artigo 13.º. 

2—O cartão de cidadão é entregue presencialmente  

ao titular ou a terceiro que tenha sido previamente 

indicado pelo titular no momento do pedido, bem 

como à pessoa que supre, nos termos da lei, a 

incapacidade do titular. 

3—A activação electrónica do cartão de cidadão, nos 

termos dos n.os 2 e 3 do artigo 18.º, é sempre 

efectuada pelo serviço de recepção e pelo respectivo 

titular ou pessoa que o representa no acto de entrega. 

4—A entrega do cartão de cidadão só pode ser feita 

por funcionário ou agente devidamente credenciado 

pela DGRN ou, no caso de o serviço de recepção 

funcionar em posto ou secção consular, por 

funcionário ou agente devidamente credenciado pela 

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas. 

Artigo 31.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

 

5 - O cidadão pode pedir, presencialmente, 

uma segunda via dos códigos 

previstos no n.º 1. 

6 - São estabelecidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas dos negócios 

estrangeiros, da modernização 

administrativa e da justiça outras 

formas de entrega do Cartão de 

Cidadão e dos códigos previstos no 
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n.º 1, as condições de segurança 

exigidas para o efeito e a fixação das 

taxas associadas, para os casos em 

que a entrega seja realizada no 

estrangeiro. 

 

Artigo 32.º 

Reclamações 

1—O interessado deve verificar e confirmar, no 

momento da entrega do cartão de cidadão, que os 

dados constantes do cartão de cidadão se encontram 

correctos. 

2—O deferimento da reclamação do interessado com 

fundamento em erro dos serviços emitentes ou 

defeito de fabrico implica a emissão gratuita de novo 

cartão de cidadão. 

Artigo 32.º 

Correção de dados e deficiências 

1 - […]. 

 

 

 

2 - A desconformidade de dados, detetada 

nos termos do número anterior, com 

fundamento em erro dos serviços 

emitentes ou defeito de fabrico, 

implica a emissão gratuita de novo 

cartão de cidadão. 

3 - O mau funcionamento do cartão por 

causa não imputável ao seu titular 

implica a emissão gratuita de novo 

cartão de cidadão. 

 

Artigo 33.o 

Cancelamento 

1—O pedido de cancelamento do cartão de cidadão 

deve ser efectuado no prazo de 10 dias após o 

conhecimento da perda, destruição, furto ou roubo e 

implica o cancelamento dos mecanismos de 

autenticação associados ao cartão de cidadão, bem 

como a revogação dos certificados digitais. 

2—O pedido de cancelamento pode ser feito 

presencialmente ou por via telefónica junto de 

qualquer serviço de recepção ou junto do serviço de 

apoio ao cidadão, bem como por via electrónica, nos 

Artigo 33.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

 

2 - O pedido de cancelamento pode ser 

efetuado: 

a) Presencialmente, junto dos 

serviços identificados no n.º 2 
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termos a regulamentar por portaria do membro 

responsável pela área da justiça. 

3—Em caso de dúvida sobre a identidade do 

requerente, o pedido de cancelamento pode ser 

recusado ou deferido após prestação de prova 

complementar. 

4—Sem prejuízo da possibilidade de revogação, os 

mecanismos de autenticação associados ao cartão de 

cidadão e os certificados digitais são oficiosamente 

cancelados no fim do prazo de validade do cartão. 

5—O cartão de cidadão, os certificados digitais e os 

mecanismos de autenticação associados ao cartão de 

cidadão são cancelados nos casos de perda de 

nacionalidade e de morte do titular. 

6—Se o titular é menor, interdito ou inabilitado por 

anomalia psíquica, o prazo referido no n.º 1 conta-se 

a partir da data em que a pessoa que exerce o poder 

paternal, a tutela ou a curatela teve conhecimento da 

perda, destruição, furto ou roubo. 

7—Nas situações de incapacidade ou justificado 

impedimento do titular do cartão de cidadão, o pedido 

de cancelamento pode ser feito por terceiro, nos 

termos a regulamentar na portaria prevista no n.º  2. 

 

do artigo 20.º; 

b) Por via telefónica ou eletrónica, 

nos termos a definir por portaria 

dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa e 

da justiça. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

 

Artigo 34.º 

Taxas 

1—Pela emissão ou substituição do cartão de 

cidadão e pela realização do serviço externo são 

devidas taxas de montante fixado por portaria do 

membro do Governo responsável pela área da justiça, 

que constituem receita da DGRN. 

2—As situações de redução ou de isenção das taxas 

previstas no número anterior são igualmente definidas 

por portaria do membro do Governo responsável pela 

área da justiça. 

Artigo 34.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

3 - Por portaria dos membros do Governo 
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responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa e da 

justiça, é fixado o montante devido 

pelo IRN, I. P., à AMA, I. P., pelo 

exercício das competências previstas 

no artigo 23.º 

 

Artigo 41.º 

Conservação e destruição 

1—Os ficheiros produzidos durante as operações 

referidas nos artigos 36.o e 37.o e que contenham 

dados pessoais só podem ser conservados pelo 

período de tempo necessário à personalização do 

cartão de cidadão, sendo destruídos imediatamente 

após a confirmação da sua entrega ao respectivo 

titular. 

2—Nas operações de personalização do cartão de 

cidadão é produzido um ficheiro com o número de 

documento do cartão de cidadão e o nome do 

respectivo titular, que é destruído após o decurso do 

prazo de validade do cartão de cidadão. 

Artigo 41.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

 

 

 

 

2 - […].  

 

 

 

 

3 - Para efeitos do disposto no n.º 5 do 

artigo 31.º, nas operações de 

personalização do cartão de cidadão é 

produzido um ficheiro com o código 

pessoal para desbloqueio (PUK), que é 

conservado, de forma segura, durante 

o prazo de validade do cartão de 

cidadão. 

4 - As regras relativas à conservação do 

ficheiro previsto no número anterior são 

definidas por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa e da 

justiça. 
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Artigo 43.º 

Violação de deveres 

1—A retenção ou a conservação de cartão de 

cidadão alheio em violação do disposto do n.º 1 do 

artigo 5.o constitui contra-ordenação punível com 

coima de E250 a E750. 

2—O não cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 

5.o no prazo de cinco dias a contar da data em que 

foi encontrado o cartão de cidadão alheio constitui 

contra-ordenação punível com coima de E50 a E100. 

3—O não cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 

13.º no prazo de 30 dias a contar da data em que 

ocorreu a alteração de morada constitui contra-

ordenação punível com coima de E50 a E100. 

 

 

4—O não cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 

33.o constitui contra-ordenação punível com coima 

de E100 a E500. 

5—A violação das normas relativas a ficheiros 

informatizados produzidos durante as operações 

referidas nos artigos 37.o e 38.o da presente lei é 

punida nos termos dos artigos 37.o e 38.o da Lei n.o 

67/98, de 26 de Outubro. 

 

Artigo 43.º 

[…] 

1 - A retenção, a conservação e a 

reprodução de cartão de cidadão 

alheio, em violação do disposto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º, constitui 

contraordenação punível com coima 

de € 250 a € 750. 

2 - […]. 

 

3 - O não cumprimento do disposto no n.º 

3 do artigo 13.º no prazo de 15 dias a 

contar da data em que ocorreu a 

alteração de morada constitui 

contraordenação punível com coima 

de € 50 a € 100.  

4 - […]. 

5 - […]. 

 

Artigo 46.º 

Competência 

A competência para a instauração e instrução dos 

processos de contra-ordenação previstos nos n.os 1 a 

4 do artigo 43.o é da DGRN e compete ao director-

geral dos Registos e do Notariado, ou a quem ele 

delegar, a decisão sobre a aplicação das respectivas 

coimas. 

Artigo 46.º 

[…] 

A competência para a instauração e 

instrução dos processos de 

contraordenação previstos nos n.ºs 1 a 4 

do artigo 43.º é do IRN, I. P., e compete 

ao seu presidente, ou a quem ele 

delegar, a decisão sobre a aplicação das 

respetivas coimas.  
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Artigo 52.º 

Criminalidade informática 

O acesso ilegítimo, a intercepção ilegítima, a 

sabotagem, a interferência danosa nos dados, nos 

programas ou nos sistemas do circuito integrado 

incorporado no cartão de cidadão, bem como a 

utilização do referido circuito integrado com falsidade 

informática, são condutas punidas nos termos da Lei 

n.º 109/91, de 17 de Agosto. 

Artigo 52.º 

[…] 

São condutas punidas nos termos da Lei 

n.º 109/2009, de 15 de setembro: 

a) O acesso ilegítimo, a 

interceção ilegítima, a 

sabotagem, a interferência 

danosa nos dados, nos 

programas ou nos sistemas dos 

circuitos integrados 

incorporados no cartão de 

cidadão; 

b) A utilização dos circuitos 

integrados incorporados no 

cartão de cidadão com 

falsidade informática. 

 

Artigo 55.o 

Cartões de identificação válidos 

1—Os bilhetes de identidade, cartões de contribuinte, 

cartões de utente dos serviços de saúde e cartões de 

identificação da segurança social válidos continuam a 

produzir os seus efeitos, nos termos previstos nos 

diplomas legais que regulam a sua emissão e 

utilização, enquanto não tiver sido entregue cartão de 

cidadão aos respectivos titulares. 

2—Nas áreas do território nacional que não 

disponham ainda de serviços de recepção para 

emissão do cartão de cidadão, os serviços 

competentes continuam a assegurar as operações 

relativas à atribuição dos documentos referidos no 

número anterior. 

3—Nos postos e secções consulares que não 

disponham ainda de serviços de recepção para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revogados os n.ºs 2 a 4 



 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 22/XIII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

22 

 

emissão do cartão de cidadão, os serviços 

competentes continuam a assegurar, nos termos da 

lei, a emissão, renovação e actualização do bilhete de 

identidade. 

4—O prazo máximo de validade de bilhete de 

identidade emitido, renovado ou actualizado após a 

entrada em vigor da presente lei é de 10 anos. 

Artigo 61.º 

Dúvidas sobre a nacionalidade 

Quando se suscitem dúvidas sobre a nacionalidade 

do requerente, o cartão de cidadão é emitido com um 

prazo de validade de um ano e não contém qualquer 

referência sobre o elemento relativo à nacionalidade, 

devendo ser feitas as inscrições previstas nos n.ºs 2 

do artigo 7.º e 1 e 2. 

do artigo 15.o 

Artigo 61.º 

[…] 

Quando se suscitem dúvidas sobre a 

nacionalidade do requerente, o cartão de 

cidadão é emitido com um prazo de 

validade de um ano e não contém 

qualquer referência sobre o elemento 

relativo à nacionalidade, devendo ser 

feitas as inscrições previstas no n.º 3 do 

artigo 7.º e nos n.ºs 1 e 2 do artigo 15.º 

 

 Artigo 61.º-A 

Cartões provisórios 

1 - Pode ser emitido um cartão de cidadão 

provisório, sem circuito integrado, 

válido por período não superior a 90 

dias, se: 

 

a) Se verificar reconhecida 

urgência na obtenção do cartão 

de cidadão para a prática de 

quaisquer atos e manifesta 

impossibilidade de serem 

efetuadas, em tempo útil, as 

validações exigidas pela 

presente lei; 

b) Ocorrer caso fortuito ou de 

força maior. 
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2 - Os cartões emitidos nos termos do 

número anterior contêm os seguintes 

elementos: 

a) Apelidos; 

b) Nome(s) próprio(s); 

c) Filiação; 

d) Nacionalidade; 

e) Data de nascimento; 

f) Sexo; 

g) Altura; 

h) Imagem facial; 

i) Assinatura; 

j) República Portuguesa, 

enquanto Estado emissor; 

k) Data de validade; 

l) Número de identificação 

civil; 

m) Número de Documento 

(incluindo número de 

identificação civil); 

n) Número de versão do 

cartão de cidadão; 

o) Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta 

entre a República 

Portuguesa e a República 

Federativa do Brasil, 

assinado em Porto Seguro 

de 22 de abril de 2000, se 

for emitido nos termos 

previstos no n.º 2 do artigo 

3.º; 

p) Zona específica destinada 

a leitura ótica nos termos 

do n.º 5 do artigo 7.º 
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3 - O pedido de emissão de cartão de 

cidadão provisório é obrigatoriamente 

acompanhado de pedido de emissão 

de cartão de cidadão nos termos 

regulados na presente lei, exceto 

quando motivos alheios à vontade do 

requerente inviabilizem o pedido 

conjunto dos documentos. 

4 - Os requisitos técnicos e de segurança 

do cartão de cidadão provisório são 

estabelecidos por portaria dos 

membros dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da 

modernização administrativa, da 

justiça e da administração interna. 

5 - As taxas devidas pela emissão do 

cartão de cidadão provisório e as 

situações de redução e isenção são 

fixadas por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da 

justiça, constituindo receita do IRN, I. 

P.» 

 

Artigo 63.o 

Regulamentação 

1—São definidos por portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas da modernização 

administrativa, da administração interna e da justiça 

os seguintes aspectos: 

a) Os modelos oficiais e exclusivos do cartão de 

cidadão para os cidadãos nacionais e para os 

beneficiários do estatuto referido no n.o 2 do artigo 

3.o; 

b) Os elementos de segurança física que compõem o 

cartão de cidadão; 

Artigo 63.º 

[…] 

1 - […]: 

 

 

 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

 

 

 



 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 22/XIII/1.ª (GOV) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 

25 

 

c) As medidas concretas de inclusão de cidadãos 

com necessidades especiais na sociedade de 

informação, nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 

21.o; 

d) Os requisitos técnicos e de segurança a observar 

na captação da imagem facial e das impressões 

digitais referidos no n.o 2 do artigo 25.º. 

 

 

 

2—São definidos por portaria do membro do Governo 

responsável pela área da justiça o prazo de validade 

referido no artigo 19.o, o sistema de cancelamento 

por via electrónica previsto no artigo 33.o e o 

montante das taxas previstas no artigo 34.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Os requisitos técnicos e de 

segurança a observar na 

captação da imagem facial e 

das impressões digitais 

referidos no n.º 2 do artigo 25.º 

e no n.º 4 do artigo 61.º-A. 

2 - São definidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa e da justiça os 

seguintes aspetos: 

a) Os mecanismos técnicos de 

acesso e leitura dos dados 

constantes de circuito 

integrado, previsto no n.º 4 do 

artigo 6.º; 

b) O prazo de validade, referido 

no artigo 19.º; 

c) Os casos e termos de 

funcionamento do Portal do 

Cidadão como serviço de 

receção de pedidos de 

renovação ou substituição de 

cartão de cidadão, referido no 

n.º 3 do artigo 20.º; 

d) O sistema de cancelamento por 

via telefónica ou eletrónica, 

previsto na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 33.º; 

e) A fixação do montante devido 

pelo IRN, I.P. à AMA, I.P., pelo 
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3—São definidos por portaria dos membros do 

exercício das competências 

previstas no artigo 23.º, referido 

no n.º 3 do artigo 34.º; 

f) As regras relativas à 

conservação do ficheiro com o 

código pessoal para 

desbloqueio (PUK), referido no 

n.º 4 do artigo 41.º. 

3 - São definidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da modernização 

administrativa, das finanças e da 

justiça, os aspetos identificados no n.º 

5 do artigo 13.º; 

4 - São definidos por portaria dos 

membros do Governo responsáveis 

pelas áreas dos negócios 

estrangeiros, da modernização 

administrativa e da justiça outras 

formas de entrega do Cartão de 

Cidadão e dos códigos, as condições 

de segurança exigidas para o efeito e 

a fixação das taxas associadas, 

referido no n.º 6 do artigo 31.º 

5 - São definidos por portaria do membro 

do Governo responsável pela área da 

justiça os seguintes aspetos: 

a) O montante das taxas previstas 

no n.º 1 do artigo 34.º; 

b) As taxas devidas pela emissão 

do cartão de cidadão 

provisório e as situações de 

redução e isenção, previsto 

no n.º 5 do artigo 61.º-A. 

6 - [Anterior n.º 3]. 
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Governo responsáveis pelas áreas da modernização 

administrativa, dos negócios estrangeiros, das 

finanças, da justiça, da solidariedade social e da 

saúde os aspectos da instalação dos serviços de 

recepção do cartão de cidadão referidos no artigo 

54.º. 

 

 

  

A iniciativa legislativa compõe-se de onze artigos preambulares, o primeiro relativo ao objeto da 

iniciativa, o segundo contendo as alterações a introduzir na da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro e o 

terceiro os aditamentos à mesma lei; o quarto contendo uma norma geral de alteração terminológica 

de designação da Lei (com reflexo no texto a republicar), o quinto e o sexto contendo as alterações 

e os aditamentos a introduzir na Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, o sétimo promovendo a alteração 

do Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, o oitavo contendo norma transitória relativa à vigência 

dos bilhetes de identidade, o nono preconizando a revogação expressa de artigos destas Leis e da 

lei n.º 33/99, de 18 de maio, o décimo prevendo a republicação das duas Leis alteradas e o último 

dispondo sobre o início de vigência da Lei a aprovar. 

Com relevância para a apreciação da iniciativa, recorde-se que, em audição (registo vídeo) da 

Senhora Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, realizada ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 104.º do Regimento, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias, no passado dia 5 de abril de 2016, este membro do Governo deu conta à Comissão das 

diligências para resolução dos constrangimentos técnicos na emissão de cartões de cidadão 

vitalícios e para o apuramento de soluções, incluindo eventuais alterações legislativas, que 

permitissem a aplicação da Lei n.º 91/2015, de 12 de agosto.  

Na intervenção inicial da Senhora Ministra, foi anunciada a apresentação da presente Proposta de 

Lei e abordados os antecedentes da legislação em causa, relativos aos respetivos trabalhos 

preparatórios na Comissão na XII Legislatura, designadamente os que dão conta da discussão na 

Comissão do texto de substituição destinado à concreta consagração do cartão de cidadão vitalício; 

da resposta da Comissão à reação, na Comunicação Social, do Presidente do Instituto dos Registos 

e do Notariado a essa inovação legislativa; e à informação prestada pelo Ministério da Justiça 

perante tal resposta, incluindo a ata de uma reunião de 15 de setembro de 2015 entre 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=101835
http://canal.parlamento.pt/?cid=881&title=audicao-da-ministra-da-presidencia-e-modernizacao-administrativa
https://dre.pt/application/file/69986915
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e45544563765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a4756446232317063334e686279396d4f44466c5a6d55775a53316b4d57497a4c545269595455744f5463314d4330354f444931597a566b5a4468684f5451756348423065413d3d&fich=f81efe0e-d1b3-4ba5-9750-9825c5dd8a94.pptx&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e45544563765247396a6457316c626e52766330466a64476c32615752685a4756446232317063334e68627938785a6a59334e6a5a6a4d5330314d4449314c5451324d474574595463334e5331694f545578596d45355a6d55324f5445756347526d&fich=1f6766c1-5025-460a-a775-b951ba9fe691.pdf&Inline=true
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representantes de todas as entidades envolvidas no processo de emissão do cartão de cidadão, que 

evidencia não ter havido unanimidade na consideração da inexequibilidade da Lei. 

 

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 iniciativa em apreço 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 e na alínea d) do n.º 

1 do artigo 197.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República 

(RAR). 

Tomando a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR, encontra-se 

redigida sob a forma de artigos, alguns deles divididos em números e alíneas, tem uma designação 

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

mostrando-se, assim, conforme com o disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do 

RAR. De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes das 

alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 124.º do RAR. 

A proposta de lei não parece infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica, respeitando, assim, os 

limites à admissão da iniciativa, previstos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR,  

Menciona que foi aprovada em Conselho de Ministros em 19 de maio de 2016 e, para efeitos do n.º 

2 do artigo 123.º do Regimento, vem subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Secretário de Estado 

dos Assuntos Parlamentares. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento, as propostas de lei devem ser acompanhadas 

dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. O Decreto-Lei n.º 274/2009, 

de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado 

pelo Governo, dispõe igualmente, no n.º 1 do artigo 6.º, que “Os atos e diplomas aprovados pelo 

Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo 

preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao carácter 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/491041
https://dre.pt/application/file/491041
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obrigatório ou facultativo das mesmas”. E acrescenta, no n.º 2, que “No caso de propostas de lei, 

deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da 

consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória e que 

tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo”. 

O Governo, na exposição de motivos, não menciona ter realizado qualquer audição, nem junta 

quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação da 

proposta de lei. Não obstante, considerando a matéria em causa, refere a necessidade de ser 

ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Assinala-se ainda que a presente proposta de lei, nos termos do seu artigo 10.º, promove a 

republicação da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro (anexo I), e da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho 

(anexo II). Desta forma dá cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 6.º da lei 

formulário, que prevê a necessidade de republicação integral dos diplomas que revistam a forma de 

lei, em anexo, sempre que “se somem alterações que abranjam mais de 20% do articulado do ato 

legislativo em vigor”. 

A matéria objeto da presente iniciativa respeita a dados pessoais, que tem expressa proteção 

constitucional no quadro dos direitos, liberdades e garantias pessoais, designadamente nos artigos 

26.º e 35.º. Enquadra-se, por isso, na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da 

República, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição. 

A proposta de lei, que deu entrada em 3 de junho do corrente ano, foi admitida em 7 de junho, tendo 

baixado nesta mesma data, na generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias (1.ª), com conexão com a Comissão de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa (5.ª), e foi anunciada em 8 de junho. A respetiva discussão na 

generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária do dia 16 de junho (cfr. Súmula n.º 21 

da Conferência de Líderes, de 8/06/2016). 

Em caso de aprovação, para efeitos de eventual ponderação pela Comissão em sede de apreciação 

na especialidade, cumpre ainda assinalar os seguintes aspetos: 

 — O artigo 2.º do articulado (Alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro), no corpo, inclui na 

enumeração dos artigos que o artigo 55.º visa alterar, ao qual, no entanto, não é dada nova redação 

neste âmbito. Este mesmo artigo é referenciado na norma revogatória [nos termos da alínea b) do 
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artigo 9.º do articulado são revogados os n.os 2 a 4 do artigo 55.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de 

fevereiro], encontrando-se a redação dada pela presente iniciativa espelhada em sede de 

republicação. 

 — Quanto à republicação da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro (anexo I): 

 Por defeito de formatação, o artigo 8.º encontra-se integrado no artigo 7.º (que termina na 

alínea i) do n.º 5);  

 A alínea b) do n.º 2 do artigo 20.º, com a redação dada pelo artigo 2.º da presente iniciativa 

(Alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro), foi introduzida, na republicação, como alínea 

b) do n.º 1. Assim, por um lado, está em falta a redação em vigor da alínea b) do n.º 1 e, por 

outro lado, na alínea b) do n.º 2 consta a redação em vigor e não aquela que resulta da 

presente alteração; 

 O artigo 34.º não parece refletir a redação que lhe é dada pelo artigo 2.º da proposta de lei, 

nos termos do qual é aditado um novo n.º 3 ao artigo, mantendo-se inalterados os n.os 1 e 2. 

Na republicação o artigo 34.º integra apenas dois números, constando o novo número 

aditado como n.º 2. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A iniciativa sub judice contém uma exposição de motivos e obedece ao formulário das 

propostas de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 13.º da lei formulário2, 

apresentando sucessivamente, após o articulado, a data de aprovação em Conselho de 

Ministros (19-05-2016) e as assinaturas do Primeiro-Ministro e do Secretário de Estado dos 

Assuntos Parlamentares. 

Apresenta um título que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto no n.º 2 

do artigo 7.º da mesma lei [preceito idêntico ao da alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR], 

embora possa ser objeto de aperfeiçoamento. 

                                                           
2 A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que estabelece um 

conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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Refira-se ainda que ao indicar no seu título que “Procede à segunda alteração à Lei n.º 

7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, à 

primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que estabelece um sistema alternativo e 

voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração 

Pública denominado Chave Móvel Digital e à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 83/2000, de 

11 de maio, que aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes”, a proposta 

de lei visa observar o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário. De facto, determina 

este preceito que “Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem 

da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles 

diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. 

Ora, tal como assinalado no seu título, a presente iniciativa visa alterar os seguintes 

diplomas: 

— A Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e 

utilização, alterada pela Lei n.º 91/2015, de 12 de agosto, constituindo esta a sua segunda 

alteração; 

— A Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de 

autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública 

denominado Chave Móvel Digital, que ainda não sofreu qualquer alteração, constituindo esta 

a sua primeira alteração; 

— O Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, que aprova o regime legal da concessão e 

emissão de passaportes, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 278/2000, de 10 de novembro, 

108/2004, de 11 de maio, pela Lei n.º 13/2005, de 26 de janeiro, pelos Decretos-Leis n.ºs 

138/2006, de 26 de julho, que o republica, 97/2011, de 20 de setembro, e 54/2015, de 16 de 

abril. Em caso de aprovação, esta constituirá, portanto, a sua sétima alteração (e não sexta, 

como indicado no título da presente iniciativa)3. Sugere-se, por isso, que, em sede de 

                                                           
3 O diploma já mereceu seis alterações. Contudo, a primeira delas foi operada por um diploma já revogado (o Decreto-Lei 

n.º 278/2000, de 10 de novembro), o que possivelmente terá levado o Governo, autor do Decreto-Lei n.º 97/2011, de 20 de 

setembro, a não considerá-lo como alteração por identificar como tratando-se da quarta alteração, quando já se tratava da 

quinta. O DRE considera o Decreto-Lei n.º 138/2006, de 26 de julho, como a quarta alteração e o Decreto-Lei n.º 54/2015, 

de 16 de abril, como sendo a sexta. 
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apreciação na especialidade, seja atualizado o elenco dos diplomas que alteraram o decreto-

lei supra referido, constante na alínea c) do artigo 1.º e do artigo 7.º do articulado. 

Acresce que, nos termos da alínea a) do artigo 9.º, a presente iniciativa altera ainda a Lei n.º 

33/99, de 18 de maio, que regula a identificação civil e a emissão do bilhete de identidade de 

cidadão nacional, alterada pelos Decretos-Leis n.os 323/2001, de 17 de dezembro, e 

194/2003, de 23 de agosto, na medida em que revoga o seu artigo 20.º. Em caso de 

aprovação, esta constitui, portanto, a sua terceira alteração, devendo tal vicissitude constar 

também do título. 

Em face do exposto, e considerando que em termos de legística formal se preconiza que “o 

título de um ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem como o número de 

ordem de alteração4”, no sentido de uma clara identificação da matéria objeto do ato 

normativo, em caso de aprovação, sugere-se o seguinte título: 

“Procede à segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de 

cidadão e rege a sua emissão e utilização, à primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 

de junho, que estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos 

cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública denominado Chave 

Móvel Digital, à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, que aprova 

o regime legal da concessão e emissão de passaportes, e à terceira alteração à Lei n.º 

33/99, de 18 de maio, que regula a identificação civil e a emissão do bilhete de 

identidade de cidadão nacional”. 

Por fim, assinala-se que, em caso de aprovação, a iniciativa em apreço, revestindo a forma 

de lei, deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da 

alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

No que concerne ao início de vigência, determina o n.º 1 do artigo 11.º da proposta de lei que 

a entrada em vigor ocorra “no primeiro dia do quarto mês seguinte ao da sua publicação”, 

sem prejuízo de ser diferida para 1 de junho de 2017 a entrada em vigor da alínea a) do 

artigo 9.º do articulado, do artigo 61.º-A da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, e do n.º 2 do 

artigo 3.º-A da Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, com a redação dada pela presente iniciativa. 

                                                           
4 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 201. 
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Desta forma, mostra-se observado o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que 

estabelece que “Os atos legislativos e os outros atos de conteúdo genérico entram em vigor 

no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio 

dia da publicação.” 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

Com base na Lei n.º 5/95, de 21 de fevereiro5 (estabelece a obrigatoriedade do porte de documento 

de identificação), os cidadãos maiores de 16 anos devem ser portadores de documento de 

identificação sempre que se encontrem em lugares públicos, abertos ao público ou sujeitos a 

vigilância policial (artigo 2.º, n.º 1). 

À luz da Lei n.º 33/99, de 18 de maio6 (regula a identificação civil e a emissão do bilhete de 

identidade de cidadão nacional), a identificação civil tem por objeto a recolha, tratamento e 

conservação dos dados pessoais individualizadores de cada cidadão com o fim de estabelecer a sua 

identidade civil (artigo 1.º, n.º 1), observando “o princípio da legalidade e, bem assim, os princípios 

da autenticidade, veracidade, univocidade e segurança dos dados identificadores dos cidadãos” (n.º 

2). 

 

Mais tarde, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2001, de 5 de julho, defendeu a 

“simplificação da vida dos cidadãos e das empresas” e a “desburocratização de procedimentos 

administrativos” por via da criação de um cartão comum do cidadão que, entre outros aspetos, 

congregasse “a existência de um documento único de informação múltipla, recolhida nas diversas 

                                                           
5 Alterada pela Lei n.º 49/98, de 11 de agosto (altera a Lei n.º 5/95, de 21 de fevereiro, por forma a conferir à Polícia 

Marítima competência para exigir a identificação de qualquer pessoa, nas condições nela previstas). 

6 Alterada pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de dezembro (procede à conversão de valores expressos em escudos para 

euros em legislação da área da justiça), e pelo Decreto-Lei n.º 194/2003, de 23 de agosto (altera o Decreto-Lei n.º 322-

A/2001, de 14 de dezembro, que aprova o Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado). 

https://dre.pt/application/file/a/187069
https://dre.pt/application/file/a/323053
https://dre.pt/application/file/a/348007
https://dre.pt/application/file/a/438112
https://dre.pt/application/file/a/540151
https://dre.pt/application/file/a/655867
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bases de dados dos departamentos ministeriais” e que fosse “chave de acesso a informação (…) 

constante do bilhete de identidade, do cartão de contribuinte, do cartão de eleitor, do cartão da 

segurança social mas igualmente meio de acesso a serviços eletrónicos oferecidos ao seu titular”. 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro7 (cria o cartão de cidadão e rege a sua 

emissão e utilização), foi instituído o cartão de cidadão, caracterizado por ser “um documento de 

identificação múltipla” (artigo 6.º, n.º 1) e “um documento autêntico que contém os dados de cada 

cidadão relevantes para a sua identificação e inclui o número de identificação civil, o número de 

identificação fiscal, o número de utente dos serviços de saúde e o número de identificação da 

segurança social” (artigo 2.º). 

Considerando os princípios consagrados em matéria de identificação civil, o cartão de cidadão 

“constitui título bastante para provar a identidade do titular perante quaisquer autoridades e 

entidades públicas ou privadas, sendo válido em todo o território nacional, sem prejuízo da eficácia 

extraterritorial reconhecida por normas comunitárias, por convenções internacionais e por normas 

emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja parte, 

quando tal se encontre estabelecido nos respetivos tratados constitutivos” (artigo 4.º). 

 

A Portaria n.º 201/2007, de 13 de fevereiro, regula, no período que antecede a expansão a todo o 

território nacional, a localização e as condições de instalação dos serviços de receção dos pedidos 

do cartão de cidadão, e a Portaria n.º 202/2007, de 13 de fevereiro, aprova o modelo oficial e 

exclusivo do cartão de cidadão para os cidadãos nacionais e para os beneficiários do estatuto 

referido no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro. 

 

Ainda no ano de 2007, recorde-se a Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2007, de 21 de 

março, que autoriza a realização da despesa com a conceção, produção, personalização e emissão 

do cartão de cidadão, assistindo-se, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2010, de 5 

de fevereiro, à renovação do contrato para estes fins com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. 

A., pelo prazo de três anos. Com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2013, de 5 de 

novembro, foi autorizada a realização de despesa destinada aos mesmos objetivos até 2016 e com 

                                                           
7 Alterada pela Lei n.º 91/2015, de 12 de agosto [altera (primeira alteração) a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o 

cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização]. 
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a Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2015, de 9 de setembro, foi renovado o contrato até 

2018. 

 

Com a Portaria n.º 1018/2010, de 6 de outubro, foram definidas as competências do Instituto dos 

Registos e Notariado e da Agência para a Modernização Administrativa quanto à supervisão do 

desenvolvimento do cartão de cidadão. 

 

Finalmente, a Resolução da Assembleia da República n.º 27/2016, de 9 de fevereiro, recomenda ao 

Governo urgência na resolução dos obstáculos à emissão do cartão de cidadão com validade 

vitalícia. 

 

Em matéria de obtenção do documento de identidade civil, importa assinalar as alterações às 

condições previstas pelo ordenamento jurídico português, em particular no que respeita aos critérios 

etários. Com a entrada em vigor da Lei n.º 33/99, de 18 de maio, o bilhete de identidade não definia 

em tempo de vida o momento a partir do qual a obtenção devia ser obrigatória, passando esta a ser 

necessária em virtude da apresentação exigida, entre outras situações, “para matrícula escolar a 

partir do 2.º ciclo do ensino básico” e “para obtenção de passaporte” (artigo 4.º, n.º 1, als. a) e b)). 

Uma vez que “a não apresentação do bilhete de identidade não impede a matrícula nas escolas, 

com carácter provisório, mas esta fica sem efeito se não for apresentado o bilhete de identidade na 

secretaria no estabelecimento de ensino no prazo de 60 dias” (artigo 4.º, n.º 2), na prática, a 

obtenção do documento de identificação verificava-se, regra geral, a partir dos 9 ou 10 anos de vida. 

Com a entrada em vigor do cartão de cidadão, a sua obtenção passou a ser obrigatória “a partir dos 

6 anos de idade ou logo que a sua apresentação seja exigida para o relacionamento com algum 

serviço público” (artigo 3.º, n.º 1). Por sua vez, a presente iniciativa legislativa tem em vista a 

alteração a esta disposição, definindo que a obtenção é obrigatória “a partir dos 20 dias após o 

nascimento”. 

 

Em matéria de morada, a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, considera que a “morada é o endereço 

postal físico, livremente indicado pelo cidadão, correspondente ao local de residência onde pode ser 

regularmente contactado” (artigo 13.º, n.º 1). 

 

https://dre.pt/application/file/a/70236409
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Relativamente à validade, a Lei n.º 33/99, de 18 de maio, começou por definir a validade do bilhete 

de identidade em 5 ou 10 anos, conforme fosse emitido antes ou depois de o titular atingir os 35 

anos de idade, e prevê ainda que seja vitalício quando emitido depois de o titular perfazer 55 anos 

(artigo 13.º). 

Com a Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, o prazo geral de validade do cartão de cidadão passou a 

ser fixado por portaria do membro do Governo responsável pelo sector da justiça (artigo 19.º, n.º 1). 

De acordo com a Portaria n.º 203/2007, de 13 de fevereiro8, o prazo de validade do cartão de 

cidadão “não pode exceder cinco anos” (artigo 1.º). Não se contemplavam, assim, exceções ao 

regime previsto para o bilhete de identidade. 

Todavia, a Lei n.º 91/2015, de 12 de agosto, veio introduzir alterações nesta matéria, passando o 

artigo 19.º a prever que o prazo geral de validade do cartão de cidadão é de cinco anos (n.º 1) e, 

sempre que cidadão tenha completado 65 anos de idade à data de emissão do documento de 

identificação, o cartão de cidadão tem a validade de vitalício, devendo ser substituído apenas em 

caso de mau estado de conservação ou de funcionamento, perda, destruição, furto ou roubo, 

emissão de novos certificados por motivo de revogação de anteriores certificados e desatualização 

de elementos de identificação (artigos 19.º, n.º 2, e 26.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro). 

 

Por sua vez, a Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, estabelece um sistema alternativo e voluntário de 

autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública denominado 

“Chave Móvel Digital”. Este sistema foi motivado pelo facto de, conforme a exposição de motivos da 

Proposta de Lei n.º 214/XII (GOV), que lhe deu origem, Portugal ser “líder na disponibilização de 

serviços públicos online, mas que tem, por outro lado, das mais baixas taxas, também em contexto 

europeu, de utilização destes serviços”, tendo sido apontado como constrangimento para este 

quadro as “dificuldades práticas sentidas pelos cidadãos ao nível dos processos de autenticação”. 

Este diploma surge no contexto do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, que estabelece a regra 

da prestação digital de serviços públicos, consagra o atendimento digital assistido como seu 

                                                           
8 Regula o montante das taxas devidas pela emissão ou substituição do cartão de cidadão, as situações em que os atos 

devem ser gratuitos e a taxa devida pela realização do serviço externo, no âmbito do pedido de emissão ou substituição do 

cartão. Este diploma foi alterado pela Portaria n.º 426/2010, de 29 de junho (procede ao ajustamento dos valores devidos 

pela emissão de certidão online de registo de veículos, pelas informações dadas por escrito e fotocópias não certificadas 

de registo predial e pela emissão de certidão permanente de registo predial e procede à cessação do período transitório no 

âmbito do registo predial), e pela Portaria n.º 992/2010, de 29 de setembro (segunda alteração à Portaria n.º 203/2007, de 

13 de fevereiro). 

https://dre.pt/application/file/a/517701
https://dre.pt/application/file/a/25345779
https://cmd.autenticacao.gov.pt/Ama.Authentication.Frontend/
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a45304c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl214-XII.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/file/a/25343791
https://dre.pt/application/file/a/335005
https://dre.pt/application/file/a/342714
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complemento indispensável e define o modo de concentração de serviços públicos em Lojas do 

Cidadão. Este diploma veio consagrar o princípio do “digital como regra” (artigo 2.º), segundo o qual 

os serviços públicos devem, sempre que a sua natureza a isso não se oponha, para além do 

atendimento presencial, ser também prestados de forma digital, através da sua progressiva 

disponibilização na Internet”. Entende-se, assim, que esta política é “essencial para assegurar 

interações seguras entre os cidadãos ou agentes económicos e a Administração Pública”. 

À Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, seguiu-se a publicação da Portaria n.º 189/2014, de 23 de 

setembro, que procede à regulamentação necessária ao desenvolvimento da Chave Móvel Digital. 

Aqui, encontram-se as disposições referentes à solicitação do registo enquanto associação 

voluntária do número de identificação civil ao telemóvel e/ou a um endereço eletrónico de 

determinado cidadão (artigo 2.º), bem como as que dizem respeito ao processo de atribuição (artigo 

3.º), utilização (artigo 4.º), alteração da palavra-chave permanente da Chave Móvel Digital (artigo 

5.º), bloqueio, suspensão e revogação da Chave Móvel Digital (artigos 6.º, 7.º e 8.º) e segurança de 

dados (artigo 10.º). 

 

A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) recebeu o Prémio Administração Pública 

Digital 2015 da Associação do Comércio Eletrónico e da Publicidade Interativa (ACEPI), como 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Chave Móvel Digital e foi 

distinguida pela Exame Informática, também em 2015, por facilitar “a autenticação de todos os 

cidadãos nos serviços do Estado”. 

 

Desde janeiro de 2016 que o Cartão de Cidadão deixou de ter a aplicação OTP (one-time-

password), que possibilitava a autenticação do cidadão através do canal telefónico pela via da 

validação de chaves de acesso temporárias obtidas através do Cartão de Cidadão e de um leitor 

específico, passando a adotar a solução da Chave Móvel Digital, que possibilita a mesma 

funcionalidade sem necessidade de aquisição de um leitor, bastando o recurso a um telemóvel. 

 

Finalmente, importa recordar o Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio9, que aprova o novo regime 

legal da concessão e emissão dos passaportes. O artigo 2.º elenca as diferentes categorias de 

                                                           
9 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2000, de 10 de novembro (altera para 1 de janeiro de 2001 a entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, que aprova o novo regime legal da concessão e emissão de passaportes), pelo 

Decreto-Lei n.º 108/2004, de 11 de maio, pela Lei n.º 13/2005, de 26 de janeiro (primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

https://www.ama.pt/documentacao/AMA_SAMA_2020/AMA_20150701PT2020_Tematicas_Autenticacao.pdf
https://www.ama.pt/documentacao/AMA_SAMA_2020/AMA_20150701PT2020_Tematicas_Autenticacao.pdf
https://dre.pt/application/file/a/57320881
https://dre.pt/application/file/a/57320881
http://www.ama.pt/
http://www.ama.pt/index.php_option=com_content&task=view&id=1702&Itemid=44.html
http://www.ama.pt/index.php_option=com_content&task=view&id=1702&Itemid=44.html
http://www.ama.pt/index.php_option=com_content&task=view&id=1662&Itemid=44.html
http://www.ama.pt/index.php_option=com_content&task=view&id=1725&Itemid=44.html
https://dre.pt/application/file/a/275333
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passaporte, podendo este ser comum, diplomático, especial, para estrangeiros e temporário, sendo 

que os primeiros três revestem a forma de passaporte eletrónico (n.º 2). Neste sentido, o requerente 

do passaporte comum, independentemente da respetiva idade, deve fazer prova de identidade, 

mediante a exibição do bilhete de identidade de cidadão nacional válido, o qual é imediatamente 

restituído após a conferência (artigo 18.º, n.º 1), não podendo ser substituído por qualquer outro 

documento de identidade (n.º 2). 

 

A Portaria n.º 1193-B/2000, de 19 de dezembro, aprova os modelos de impressos das quatro 

primeiras categorias de passaporte referidas e o Decreto-Lei n.º 383/2007, de 16 de novembro10, 

aprova o regime jurídico da concessão, emissão e utilização do passaporte diplomático português. É 

ainda de referir a Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2005, de 30 de setembro, que adota 

medidas com vista ao desenvolvimento do passaporte eletrónico português, a Portaria n.º 568/2009, 

de 28 de maio, que estabelece as regras de cumprimento das especificações do Passaporte 

Eletrónico Português de acordo com as disposições comunitárias aplicáveis, e a Portaria n.º 

1245/2006, de 25 de agosto (2.ª série)11, que define o regime das taxas aplicadas à emissão do 

passaporte eletrónico. 

 

 

Antecedentes parlamentares 

Relativamente aos temas em apreço, destacam-se as seguintes iniciativas: 

 Projeto de Lei n.º 112/IX (PS), no sentido de serem adotadas medidas legais tendentes a 

instituir e viabilizar o cartão de cidadão. A iniciativa foi rejeitada, após votação na 

generalidade, com os votos contra de PSD e CDS-PP e os votos a favor de PS, PCP, BE e 

PEV; 

                                                                                                                                                                                                     
108/2004, de 11 de maio), pelo Decreto-Lei n.º 138/2006, de 26 de julho (quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 83/2000, de 

11 de maio), pelo Decreto-Lei n.º 97/2011, de 20 de setembro (transfere a competência da concessão do passaporte 

comum dos governos civis para o diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, procedendo à quarta alteração 

do Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio), e pelo Decreto-Lei n.º 54/2015, de 16 de abril (procede à sexta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio). 

10 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 52/2008, de 24 de março. 

11 Alterada pela Portaria n.º 418/2011, de 16 de março (2.ª série), e pela Portaria n.º 270/2011, de 22 de setembro (1.ª 

série). 

https://dre.pt/application/file/a/692119
https://dre.pt/application/file/a/628271
https://dre.pt/application/file/a/149112
https://dre.pt/application/file/a/494154
https://dre.pt/application/file/a/494154
https://dre.pt/application/file/1502165
https://dre.pt/application/file/1502165
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19196
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 Projeto de Lei n.º 369/IX (PCP), de concessão e emissão de passaporte especial ao pessoal 

dos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Altera o Decreto-Lei n.º 

83/2000, de 11 de maio, que aprova o novo regime legal da concessão e emissão dos 

passaportes), e o Projeto de Lei n.º 388/IX (PS), relativa à concessão e emissão de 

passaporte especial ao pessoal dos serviços externos do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. Ambas as iniciativas caducaram a 22 de 

dezembro de 2004; 

 Proposta de Lei n.º 94/X (GOV), que “cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e 

utilização”. Em votação final global, a iniciativa foi aprovada por unanimidade, dando origem 

à referida Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro; 

 Proposta de Lei n.º 188/X (ALRAA), que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

383/2007, de 16 de novembro. A iniciativa caducou a 19 de outubro de 2008; 

 Proposta de Lei n.º 214/XII (GOV), que “estabelece um sistema alternativo e voluntário de 

autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração Pública 

denominado Chave Móvel Digital”. A iniciativa foi aprovada em votação final global com os 

votos a favor de PSD, PS e CDS-PP e as abstenções de PCP, BE e PEV, tendo como 

resultado a sua publicação na referida Lei n.º 37/2014, de 26 de junho; 

 Projeto de Lei n.º 899/XII (PCP), que procede à primeira alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de 

fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização. A iniciativa foi 

aprovada por unanimidade em votação final global, convertendo-se na já referida Lei n.º 

91/2015, de 12 de agosto; 

 Projeto de Resolução n.º 76/XIII (BE), relativo à urgência na resolução de obstáculos à 

emissão do Cartão de Cidadão Vitalício, tendo sido aprovado com os votos a favor de PS, 

BE, PCP, PEV e PAN e as abstenções de PSD e CDS-PP e dando origem à Resolução da 

Assembleia da República n.º 27/2016, de 9 de fevereiro. 
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ONU. ESA – E-Government survey 2014 [Em linha] : e-Government for the Future we want. 

New York : United Nations, 2014. [Consult. 08 jun. 2016]. Disponível em WWW: <URL: 

http://arnet/sites/dsdic/BIB/BIBArquivo/m/2016/Egov_survey_2014.pdf>.  

Resumo: O presente relatório da ONU é publicado de dois em dois anos e tem por objetivo 

avaliar os desenvolvimentos no que respeita ao governo eletrónico nos 193 Estados–Membros 

das Nações Unidas. Trata-se de uma ferramenta que pode auxiliar os decisores políticos na 

identificação dos pontos fortes e dos possíveis desafios em matéria de governo eletrónico e pode 

servir de guia para as políticas e estratégias nessa área. Esta publicação destaca ainda as 

tendências emergentes na área do governo eletrónico, apresenta práticas inovadoras e desafios 

e oportunidades de desenvolvimento do governo eletrónico.  

O capítulo 4, intitulado:”Whole of government and collaborative governance”, destaca o papel dos 

governos na promoção de abordagens holísticas e integradas para o desenvolvimento do 

governo eletrónico. Exploram-se formas de promover a liderança colaborativa, a cultura 

organizacional partilhada, estruturas institucionais que proporcionem uma efetiva coordenação e 

responsabilização; processos inovadores de prestação de serviços e maior envolvimento dos 

cidadãos e estratégias de gestão das tecnologias da informação que proporcionem uma maior 

colaboração. Finalmente, o capítulo 7 descreve a situação atual da utilização do governo 

eletrónico e destaca os esforços efetuados nos vários Estados- Membros. 

 

STUDY ON E-GOVERNMENT and the reduction of administrative burden. 

[Em linha]. Ed. lit. European Commission. Luxembourg : Publications Office of the European 

Union, 2014. [Consult. 14 abr. 2015]. Disponível em WWW: <URL: 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2014/eGovernment.pdf>. 

Resumo: Este estudo define a Redução dos Encargos Administrativos (ABR) como uma 

prioridade fundamental para a concretização do objetivo eficiente e eficaz dos governos. A 

redução dos encargos administrativos pode ser alcançada através da integração de ferramentas 

de administração em linha; do uso inteligente das informações que os cidadãos e as empresas 

têm de fornecer às autoridades públicas para a conclusão dos procedimentos administrativos; 

http://arnet/sites/dsdic/BIB/BIBArquivo/m/2016/Egov_survey_2014.pdf
http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2014/eGovernment.pdf
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tornando os procedimentos eletrónicos o canal dominante para a prestação de serviços de 

administração em linha; e o princípio do registo “apenas uma vez” de dados relevantes. Este 

princípio garante que os cidadãos e as empresas forneçam certas informações-padrão apenas 

uma vez, devendo depois a administração pública agir internamente partilhando esses dados 

sem nenhum custo adicional para os cidadãos e as empresas.  

Apresenta a situação nos países da União Europeia relativamente ao princípio do registo 

"apenas uma vez", tendo utilizado uma metodologia baseada na pesquisa documental, 

questionários via web e entrevistas com funcionários do governo, representantes de empresas e 

organizações civis. O estudo identifica ainda medidas políticas que devem ser implementadas a 

nível nacional e comunitário no período de 2014-2018, com o objetivo de conseguir uma redução 

dos encargos administrativos significativa através de procedimentos de governo eletrónico e das 

tecnologias da informação e da comunicação. No capítulo 4 são apresentadas as 3 fases do 

governo eletrónico e os roteiros políticos nacionais nos vários países da União Europeia.   

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União Europeia: 

Espanha e França. 

 

ESPANHA 

No ordenamento jurídico espanhol, o regime aplicável ao documento de identificação civil encontra-

se previsto no Real Decreto 1553/2005, de 23 de dezembro (por el que se regula la expedición del 

documento nacional de identidade y sus certificados de firma electrónica).  

Este diploma surge na sequência da entrada em vigor da Ley Orgánica 1/1992, de 21 de fevereiro 

(sobre Protección de la Seguridad Ciudadana), cujo artigo 9.º reconhecia o direito a todos os 

espanhóis para que lhes fosse expedido o Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Esta lei foi revogada pela Ley Orgánica 4/2015, de 30 de março (de protección de la seguridad 

ciudadana), que mantém um regime de consagração do direito ao DNI e a passaporte por todos os 

espanhóis (artigos 8.º a 13.º). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1553-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/549725-lo-4-2015-de-30-mar-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana.html
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À luz da Ley Orgánica 4/2015, de 30 de março, o DNI permite aos maiores de idade e aos menores 

emancipados a identificação eletrónica do seu titular, bem como a assinatura eletrónica de 

documentos (artigo 8.º, n.º 3). É obrigatório a partir dos 14 anos de idade (artigo 9.º da Ley Orgánica 

4/2015, de 30 de março, e 2.º do Real Decreto 1553/2005, de 23 de dezembro) e apresenta 

diferentes períodos de validade: 

 Dois anos, quando o requerente não tenha cumprido cinco anos de idade; 

 Cinco anos, quando o titular tenha cumprido cinco anos e não tenha atingido os 30 no 

momento de pedido ou renovação; 

 Dez anos, quando o titular tenha cumprido 30 anos de idade e no tenha atingido os 70; 

 Vitalício (permanente), quando o titular tenha atingido os 70 anos de idade ou a pessoas 

maiores de 30 anos que atestem possuir elevado grau de incapacidade. 

 

A 2 de outubro entrará em vigor a nova versão da Ley 59/2003, de 19 de dezembro (de firma 

electrónica), que visa modernizar o sistema de assinatura eletrónica para pessoas singulares e 

coletivas através da emissão de um certificado eletrónico que atesta os dados de confirmação da 

assinatura e a respetiva identidade (entre outros, artigos 15.º e 16.º. Não obstante, encontra-se já 

instituído o Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). 

 

Finalmente, a matéria relativa à emissão de passaporte encontra-se disposta no Real Decreto 

896/2003, de 11 de julho (por el que se regula la expedición del passaporte ordinário y se 

determinan sus características). Este diploma prevê o direito de todos os cidadãos espanhóis a obter 

o passaporte comum (passaporte ordinario), o qual tem cinco anos de validade, se o seu titular tiver 

idade inferior a 30 anos, e 10 anos, quando tenha atingido os 30 anos. Para menores de cinco anos 

de idade, o passaporte tem a validade de dois anos. 

 

FRANÇA 

Em França, não é obrigatória a detenção de um documento de identificação, apesar de ser 

necessária para permitir a realização de determinados atos, entre os quais formalizar a inscrição 

num concurso ou aceder a um posto de trabalho, participar em atos eleitorais, realizar operações 

bancárias ou viajar. O documento de identificação civil designado Cartão Nacional de Identidade 

(carte nationale d’identité) foi instituído pelo Décret n.º 55-1397, de 22 de outubro de 1955 (instituant 

la carte nationale d’identité). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r4-l59-2003.html
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd896-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd896-2003.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006060725&dateTexte=20160609
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Com base nas alterações introduzidas pelo Décret n.º 2013-1188, de 18 de dezembro de 2013 

(relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte 

nationale d’identité), o Cartão Nacional de Identidade tem a validade de 15 anos para maiores de 

idade e de 10 anos para menores de 18 anos (artigo 1.º). 

Em sede do Projeto de Lei das Finanças 2014 (Projet de loi de finances pour 2014 : Administration 

territoriale), a alínea b) do ponto 2, sob a epígrafe “La carte nationale d'identité électronique (CNIe)” 

refere que a implementação do Cartão Nacional de Identidade Eletrónico foi inicialmente prevista 

para 2009 em simultâneo com o passaporte biométrico. Contudo, a jurisdição Constitucional 

(Conseil constitutionnel) pronunciou-se em sentido negativo à Loi n° 2012-410, de 27 de março de 

2012, relativa à proteção da identidade e que previa a introdução da identificação eletrónica, 

comprometendo a vigência do diploma. 

Assim, este diploma só contempla a introdução na carte nationale d'identité da imagem de duas 

impressões digitais do respetivo titular e a transmissão direta dos dados de estado civil do cidadão 

para a comuna onde foi registado o pedido do documento de identificação civil. 

Todavia, em janeiro de 2016, o Tribunal de Contas gaulês publicou um estudo intitulado “Relations 

aux usagers et modernisation de l’État: vers une généralisation des services publics numériques”, 

requisitado pela Comissão de Avaliação e Controlo das Políticas Públicas da Assembleia Nacional, 

onde, entre outras posições, convida “os poderes públicos a reponderarem a oportunidade de 

desenvolver um Cartão Nacional de Identidade eletrónico” no âmbito das iniciativas de 

modernização administrativa. 

 

Também a Assembleia Nacional, no âmbito da iniciativa de modernização da economia e do Estado 

plasmada no Projet de Loi aprovado pelo Senado a 3 de maio de 2016 e denominado “République 

Numérique”12, requer que o Governo remeta um relatório com as medidas necessárias visando o 

aplicação de medidas que concretizem a desmaterialização de procedimentos, incluindo o valor 

probatório de documentos eletrónicos e a certificação de soluções de coffre-fort électronique. 

 

Relativamente aos passaportes, o Décret n.º 2005-1726, de 30 de dezembro de 2005 (relatif aux 

passeports), este é um documento acessível a qualquer cidadão francês, independentemente da 

                                                           
12 O texto da iniciativa pode ser consultado na página respetiva do Senado. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33188F63E1DB0CF6DB6D9D5639BBD829.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000028347072&dateTexte=20131220
http://www.senat.fr/rap/a13-162-1/a13-162-15.html
http://www.senat.fr/rap/a13-162-1/a13-162-15.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D167776EB1477CD7815D0409972BAEE.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000025582411&dateTexte=20150515
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D167776EB1477CD7815D0409972BAEE.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000025582411&dateTexte=20150515
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi3wvmsl5vNAhWJ2hoKHUOHCXoQFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F89385%2F2119694%2Fversion%2F4%2Ffile%2F20160204-rapport-relations-usagers-modernisation-Etat.pdf&usg=AFQjCNEZubS6ARdcbWGQ_trQOkT5LB1BUw&bvm=bv.124088155,d.d2s
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi3wvmsl5vNAhWJ2hoKHUOHCXoQFggqMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ccomptes.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F89385%2F2119694%2Fversion%2F4%2Ffile%2F20160204-rapport-relations-usagers-modernisation-Etat.pdf&usg=AFQjCNEZubS6ARdcbWGQ_trQOkT5LB1BUw&bvm=bv.124088155,d.d2s
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-325.html
https://www.republique-numerique.fr/
https://www.republique-numerique.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/858.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33188F63E1DB0CF6DB6D9D5639BBD829.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000000268015&dateTexte=20160609
http://www.senat.fr/leg/tas15-131.html
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idade, que o pretenda obter (artigo 4.º), tendo a validade de 10 anos para maiores de idade e de 5 

anos para menores. O diploma contempla quatro categorias de passaporte: o passaporte, o 

passaporte de serviço, o passaporte de missão e o passaporte temporário. Apenas o primeiro está 

disponível a qualquer cidadão francês. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estar pendente, 

sobre matéria idêntica, a seguinte iniciativa: 

 Projeto de Resolução n.º 247/XIII/1.ª (BE) - Recomenda ao Governo a alteração da 

designação do Cartão do Cidadão para Cartão de Cidadania; 

 

 Petições 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estar pendente, em 

apreciação na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a seguinte 

petição, que solicita a alteração da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro: 

 - Petição n.º 107/XIII/1.ª – (Estêvão Domingos de Sá Sequeira) - Solicita a alteração da Lei 

n.º 7/2007, de 5 de Fevereiro, que criou o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, no 

sentido de serem aditados ao circuito integrado do cartão (chip) elementos de identificação 

adicionais e de ser criado um cartão "braçadeira eletrónica" para pessoas em situação vulnerável. 

 

V. Consultas e contributos 

Em 7 de junho de 2016, o Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos 

de governo próprios das regiões autónomas, nos termos do artigo 142.º do Regimento da 

Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição, solicitando o 

envio dos respetivos pareceres no prazo de 20 dias, nos termos da Lei n.º 40/96, de 31 de Agosto, e 

do n.º 4 do artigo 118.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Os 

pareceres enviados à Assembleia da República serão disponibilizados para consulta na página da 

Internet desta iniciativa. 

http://arexp1:7780/wininiciativas/XIII/textos/pjr247-XIII.doc
http://arnet/sites/XIIILeg/TextoFinalPeticoes/714fa03c-e3eb-4ed7-8993-bb14f5f9d013.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
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Na mesma data, a Comissão solicitou parecer escrito às seguintes entidades: Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, Conselho Superior do Ministério Público e Ordem dos Advogados13. 

  

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

aplicação 

 

Em face da informação disponível não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da 

aprovação da presente iniciativa. 

                                                           
13 Estas consultas escritas foram promovidas com nota de urgência, uma vez que a discussão da iniciativa na generalidade 

se encontra agendada para uma semana depois da sua admissão e distribuição na Comissão, circunstância que poderá 

dificultar a apreciação da iniciativa pelos consultados e pela Comissão, sem que haja responsabilidade desta na preterição 

dos prazos regimentais aplicáveis. Recorde-se que a Assembleia da República foi acusada de ter legislado (no processo 

que deu origem à Lei n.º 91/2015) de modo precipitado e sem ter procedido a consultas ou atendido a informação técnica 

alegadamente disponível, de que, como se veio a comprovar, a Comissão não teve, nem poderia ter tido conhecimento 

antes de legislar.  


