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

 

A proposta de lei sub judice visa definir o regime jurídico específico aplicável ao Centro de Análise e 

Operações Marítimas — Narcóticos, estabelecido por Acordo aprovado pela Resolução da Assembleia 

da República n.º 2/2009, de 2 de fevereiro, nomeadamente no que respeita às prerrogativas atribuídas às 

suas instalações em território português. 

O referido Centro resultou do Acordo adotado em 30 de setembro de 2007, em Lisboa, entre a Irlanda, o 

Reino dos Países Baixos, o Reino de Espanha, a República Italiana, a República Portuguesa, a República 

Francesa e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, no qual as Partes se comprometem a 

cooperar no domínio da prevenção e interdição do tráfico ilícito de estupefacientes por mar e por ar 

através do Atlântico com destino à Europa e costa marítima da África Ocidental. 

Esta iniciativa regional de cooperação multilateral visa combater, através do Centro, essa ameaça 

emergente e a acentuada natureza internacional do tráfico ilícito de estupefacientes que envolve 

organizações criminosas a operar em vários países, combate que muitos países não poderiam travar de 

forma autónoma e isolada por não possuírem meios de vigilância aérea e marítima suficientes e por se 

depararem com as dificuldades técnicas e jurídicas associadas às interdições marítimas.  

Na exposição de motivos, a aprovação deste regime é justificada como forma de garantir o desempenho 

eficaz e independente da missão e atribuições do Centro de Análise e Operações Marítimas – 

Narcóticos, situado em Lisboa. Mais concretamente, são-lhe atribuídas prerrogativas que se prendem 

com a inviolabilidade das instalações, dos arquivos e documentos (artigos 2.º e 3.º); com o uso de sinais 

distintivos (artigo 4.º); com as imunidades e proteção aos membros do Centro (artigos 5.º e 6.º); e  com a 

legislação aplicável (artigo 7.º). 

  

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

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

A presente iniciativa é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, 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. 
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Toma a forma de proposta de lei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, é subscrita 

pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, e menciona que foi 

aprovada em Conselho de Ministros, em 10 de julho, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 123.º 

do Regimento. 

Mostra-se redigida sob a forma de artigo, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal 

e é precedida por uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais dos n.
os

 1 e 2 do 

artigo 124.º do Regimento. 

A iniciativa deu entrada em 17 de julho de 2014, foi admitida e anunciada em 24 de julho de 2014, baixando, 

na generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) Encontra-se 

agendada para a sessão plenária de 25 de setembro de 2014 (Súmula da Conferência de Líderes n.º 86, de 

03/09/2014), e é relator do parecer o Senhor Deputado José Magalhães (PS). 

 

 Cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, habitualmente 

designada como lei formulário, possui um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o 

formulário dos diplomas que é relevante em caso de aprovação das iniciativas legislativas e que importa ter 

presentes no decurso da especialidade em Comissão e, em especial, no momento da respetiva redação final. 

Esta iniciativa tem um título que traduz o seu objeto em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da 

referida lei formulário. 

A sua entrada em vigor, em caso de aprovação, “no dia seguinte ao da sua publicação” está em conformidade 

com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no 

dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o inicio 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 

http://www.dre.pt/pdf1s/2014/07/13200/0380503810.pdf
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A presente iniciativa legislativa pretende estabelecer o regime jurídico específico aplicável, em território 

português, ao Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos (Centro), nomeadamente as 

prerrogativas atribuídas às suas instalações 

O Acordo que esteve na origem da criação deste organismo foi aprovado, em Portugal, pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 2/2009, de 2 de fevereiro, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República 

n.º 5/2009, de 2 de fevereiro, encontrando-se em vigor na ordem jurídica internacional desde 2 de abril de 

2010. 

O Centro tem sede em Lisboa, com o suporte financeiro do Programa de Prevenção contra o Crime da União 

Europeia, Comissão Europeia - Direção-Geral Assuntos Internos, e visa proporcionar um fórum para a 

cooperação multilateral a fim de reprimir o tráfico ilícito de droga por mar e ar. 

O pessoal do MAOC-N é composto por agentes de ligação da polícia e das alfândegas, oficiais da marinha e 

juristas profissionais dos países participantes. A Grécia, a Alemanha, os Estados Unidos, Cabo Verde e 

Marrocos dispõem de estatuto de observador, como a Comissão Europeia e a Europol, com os quais está 

previsto um procedimento de intercâmbio de informações. 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica 

 MAGORD, Laurent – Contre les trafics de cannabis en Mediterranée: une task force européenne? 

Revue défense nationale. Paris. ISSN 0336-1489. Nº 768 (mars 2014), p. 54-57.  Cota: RE- 75 

Resumo: Neste artigo é analisada a evolução das redes de tráfico de droga em África e a fragilização 

dos países do este da Europa, chamando a atenção para a importância da marinha europeia 

concentrar prioritariamente os seus esforços no Mediterrâneo oriental, através da criação duma task 

force que assegure a vigilância das fronteiras europeias e constitua uma contribuição eficaz da 

marinha da UE na luta contra o tráfico de droga. Para esse efeito, refere-se a importância do Maritime 

Analysis and Operations Center for Narcotics (vocacionado para o Oceano Atlântico), e do Centre de 

coordination pour la lutte antidrogue en Mediterrannée (seu equivalente para o Mar Mediterrâneo). 

 ROCHA, António da Silva - Direito internacional do mar e tráfico ilícito de drogas. Porto: Vida 

Económica, 2011. 133 p. ISBN 978-972-788-368-4. Cota: 12.06.7 - 170/2011 

Resumo: O autor destaca dados do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, segundo o 

qual Portugal é uma das principais portas de entrada de estupefacientes na Europa e a segunda porta 

de entrada de heroína, apenas precedida pela Espanha. Neste sentido, sublinha a importância da 

http://www.maoc.eu/who.php
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41774f53395351564a664d6c38794d4441354c6e426b5a673d3d&fich=RAR_2_2009.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e526c654852766331396863484a76646d466b62334d764d6a41774f53395351564a664d6c38794d4441354c6e426b5a673d3d&fich=RAR_2_2009.pdf&Inline=true
http://dre.pt/pdf1s/2009/02/02200/0076300763.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/02/02200/0076300763.pdf
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vigilância marítima e de uma estratégia conjunta entre Portugal e Espanha no controlo do tráfico ilícito 

de drogas em alto mar, analisa a situação atual do narcotráfico, destaca as funções a desempenhar 

pelo Maritime Analysis and Operations Center e apresenta uma breve análise das convenções 

internacionais na área do direito internacional do mar. Esta publicação inclui ainda o Tratado entre a 

República Portuguesa e o Reino de Espanha para a Repressão do Tráfico Ilícito de Droga no Mar e o 

Tratado entre o Reino de Espanha e a República Italiana para a Repressão do Tráfico Ilícito de Droga 

no Mar. 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

O já referido Acordo entre a Irlanda, o Reino dos Países Baixos, o Reino de Espanha, a República Italiana, a 

República Portuguesa, a República Francesa e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que 

Estabelece um Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos, adotado em Lisboa em 30 de Setembro 

de 2007, mencionado na exposição de motivos da presente iniciativa legislativa, teve em consideração a 

Estratégia da União Europeia de Luta contra a Droga 2005-2012, adotada pelo Conselho Europeu de 16 e 17 

de Dezembro de 2004. 

Nesse quadro, o Conselho distinguia dois objetivos gerais em matéria de drogas: a contribuição da União 

Europeia (UE) para a proteção da saúde, bem-estar e coesão social, através do esforço despendido pelos 

Estados-Membros com vista a prevenir e a reduzir o consumo de drogas e os efeitos daí advenientes; 

querendo proporcionar segurança aos cidadãos, a UE pretendia lutar contra a produção de drogas, o tráfico 

transfronteiriço e o uso ilícito de precursores químicos na produção, através de uma cooperação e 

investigação internacional, informação e avaliação da matéria. 

Mais recentemente, importa referir a Estratégia da UE de Luta contra a Droga (2013-2020) e destacar, citando, 

o mencionado no seu preâmbulo: 

A presente Estratégia da UE de Luta contra a Droga estabelece o enquadramento político geral e as 

prioridades da política a seguir pela União em matéria de droga definidas pelos Estados-Membros e pelas 

instituições da UE para o período compreendido entre 2013 e 2020. O enquadramento, finalidade e objetivos 

da presente estratégia servirão de base a dois planos de ação consecutivos da UE em matéria de luta contra a 

droga de quatro anos cada um. 

 Esta estratégia de luta contra a droga assenta, acima de tudo, nos princípios fundamentais do direito da UE e 

defende, em todos os seus aspetos, os valores em que se funda a União: o respeito pela dignidade da pessoa 

humana, pela liberdade, democracia, igualdade, solidariedade, Estado de direito e direitos humanos. Tem em 

vista preservar e melhorar o bem-estar social e individual, proteger a saúde pública, proporcionar às 

populações em geral um elevado nível de segurança e seguir, em relação ao fenómeno da droga, uma 

abordagem equilibrada e integrada, a partir de dados concretos. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/c22569_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/c22569_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1406626221072&uri=CELEX:52012XG1229(01)
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Em complemento, afigura-se relevante mencionar, igualmente, o Plano de Ação da UE de Luta contra a 

Droga 2013-2016, que indica calendários, partes responsáveis, indicadores e mecanismos de recolha de 

dados e avaliação. 

Neste Plano de Ação pode ler-se: Em dezembro de 2012, o Conselho adotou a Estratégia da UE de Luta 

contra a Droga para 2013-2020. A Estratégia visa contribuir para uma redução da procura e da oferta de 

droga a nível da UE. Visa também reduzir os riscos e danos sociais e para a saúde causados pela droga 

graças a uma abordagem estratégica que apoie e complemente as políticas nacionais, crie uma estrutura que 

permita desenvolver ações coordenadas e conjuntas e sirva de base e enquadramento político à cooperação 

externa da UE neste domínio. Para tal, seguir-se-á uma abordagem integrada, equilibrada e assente em 

dados concretos. 

Assim, a estratégia adotada no mencionado Plano previa e identificava já os objetivos e as respetivas ações 

a implementar, no quadro dos seguintes domínios:  

 A redução da procura de droga – pretende-se contribuir para uma redução quantificável do consumo 

de drogas ilícitas, do problema do consumo de drogas, da toxicodependência e dos danos sociais e 

para a saúde daí decorrentes, bem como para retardar o início do consumo de drogas.  

 A redução da oferta de droga – é pretendida uma redução quantificável da disponibilidade e oferta de 

drogas ilícitas na UE através da organização regional de gestão das pescas.  

 A coordenação - os Estados-Membros e a UE devem coordenar eficazmente a política em matéria de 

luta contra a droga.  

 Informação, investigação, monitorização e avaliação - contribuir para uma melhor compreensão de 

todos os aspetos do fenómeno da droga e do impacto produzido pelas medidas, a fim de dispor de 

dados concretos, fiáveis e completos, em que possam assentar as políticas e ações desenvolvidas.  

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da UE: Espanha, França e Itália. 

ESPANHA 

Para coordenar, impulsionar e unificar a cooperação policial operativa dos agregados e ligações operacionais 

com outros serviços da União Europeia e países terceiros, o Ministério do Interior criou o Serviço de 

Cooperação Policial Internacional, dependente da Secretaria de Estado de Segurança. Para estas tarefas, 

existem Equipas Conjuntas de Investigação com serviços policiais e judiciais de países membros da União 

Europeia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1406626221072&uri=CELEX:52013XG1130(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1406626221072&uri=CELEX:52013XG1130(01)
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A Divisão de Cooperação Internacional foi criada pelo Real Decreto 2012/400, de 17 de fevereiro, que 

regulamenta a estrutura orgânica básica do Ministério do Interior. 

O MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico), situado em Lisboa (Portugal), 

tem como missão prestar apoio para eliminar todo o tráfico ilícito de drogas por mar e ar, através do Atlântico 

com destino à Europa ou África Ocidental. 

Em Espanha, o “Acuerdo entre Irlanda, el Reino de los Países Bajos, el Reino de España, la República 

italiana, la República portuguesa, la República francesa, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

por el que se crea un Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas, hecho en Lisboa el 

30 de septiembre de 2007”, foi publicado em 24 de maio de 2010, no Boletim Oficial do Estado, passando a 

fazer parte do acervo normativo espanhol. 

FRANÇA 

Em França o Acordo que institui o MAOC-N foi aprovado por intermédio do Decreto n.º 2010-1166 de 30 de 

setembro de 2010, «portant publication de l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume 

d'Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord établissant un centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime 

pour les stupéfiants, signé à Lisbonne le 30 septembre 2007». 

Este Decreto, por sua vez, aplica a Lei n.º 2009-1188 de 7 de outubro de 2009, «autorisant la ratification de 

l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la 

République portugaise, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

établissant un centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants.» 

No sítio da MILDECA (Missão interministerial de luta contra as drogas e os comportamentos de dependência) 

é feita referência, no âmbito da cooperação internacional ao Centro de Análise e Operações Marítimas – 

Narcóticos (Centro). 

E nesta ligação do sítio da Marinha francesa encontramos a referência à participação da mesma no âmbito 

das operações levadas a cabo pelo Centro. 

ITÁLIA 

A Itália também faz parte dos estados signatários do Acordo que instituiu o MAOC-N. 

A “Guardia di Finanza” é o corpo de polícia que participa nas operações do Centro. 

http://www.policia.es/org_central/dao/UCI/dao_uci_quienes.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd400-2012.html
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mir/paginas/2013/180413drogasbalance.aspx/
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8229.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022876585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022876585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=69191CD2BC9B1DB5487A1141CEBB5E5A.tpdjo12v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000021122606&categorieLien=cid
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/international/cooperation-operationnelle/
http://www.defense.gouv.fr/marine/content_english/the-mission/the-french-navy-and-europe/(language)/fre-FR#SearchText=MAOC N
http://droghe.aduc.it/notizia/portogallo+accordo+sette+paesi+maoc+organismo_94121.php
http://newgdf.gdf.gov.it/chi-siamo/organizzazione/specializzazioni/comparto-aeronavale/servizio-navale/chi-siamo/cenni-storici/dal-2000-ad-oggi/dal-2000-ad-oggi
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O Decreto Legislativo n.º 68/2001, de 19 de março, que adapta as competências da “Guarda de Finanças”, 

reconhece à Componente Aeronaval da Arma a responsabilidade de salvaguardar os interesses económico-

financeiros e a segurança das fronteiras do País e da União Europeia, inclusive através da ação quotidiana de 

vigilância e controlo no mar sobre todas as atividades comerciais e de recreio. 

No quadro da colaboração com as Instituições e com as outras Forças de Policia dos Países comunitários, é 

de sublinhar a importância adquirida, em matéria de luta ao tráfico internacional de droga, pela colaboração 

com o ‘Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (M.A.O.C./N.)’ com sede em Lisboa. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada consulta à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), verificou-se que 

não se encontram pendentes iniciativas com matéria conexa. 

 

V. Consultas e contributos 

 

Dada a natureza da matéria em causa, não se afigura de caráter obrigatório qualquer consulta, podendo a 

Comissão, se assim o entender, convidar entidades a emitir a sua pronúncia sobre esta iniciativa. 

 

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

aplicação 

 

Dada a natureza da matéria em causa, não se afigura de caráter obrigatório qualquer consulta, podendo a 

Comissão, se assim o entender, convidar entidades a emitir a sua pronúncia sobre esta iniciativa. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;068



