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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Lisboa, 04 de Outubro de 2013

Exmo. Senhor
Deputado Fernando Negrão
Presidente da Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias da Assembleia da República

Assunto: Parecer sobre os Projetos de Lei ix. 437/7(11/2. a (PSD/CDS-PP) e

438/XII/2. a (PSD/CDS-PP) (Ref Qf n.° 986/XJJ/I. a_ CACDLQ/2013, datado de 31

de Julho),

Junto tenho a honra de enviar a Vossa Excelência o parecer sobre os Projetos de Lei n.°s
437/X1112.a (PSD/CDS-PP) e 4380(11/2.” (PSD/CDS-PP) que a Comissão de Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou a este Conselho de
Fiscalização.
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O Presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema
de Informações da República Portuguesa
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PARECER

1. Pelo oficio n.° 986/XII/1 .

— CACDLG/201 3. datado de 31 de Julho, a Comissão de
Assuntos Constitucionais. Direitos, Liberdades e Garantias solicitou a este Conselho de
Fiscalização o seu parecer sobre os Projetos de Lei n.°s 437/X1112.0 (PSD/CDS-PP) e
43 8/xH/2.a (PSD/CDS-PP).

É o seguinte o articulado dos referidos Projetos de Lei:

Projeto de Lei n.° 437IXII/2.(PSD/CDS-PP) — “Alteração à Lei 11.0 30/84, de 5 de
Setembro, alterada pelas Leis iz.°4/95, de 21 de Fevereiro, 15/96, de 30 de Abril, e 75-
A/97, de 22 de Julho, e pela Lei Orgânica n.° 4/2004, de 6 de Novembro (Lei-Quadro
do Sistema de Informações da República Portuguesa - SIRP) “:

Artigo 1.°
AIteraço da Lei n.° 30/84, de 5 de setembro

Os artigos 2°, 8.0, 9.°, 13.°, 15.°, 19°, 28.°, 30.° e 33.° da Lei n° 30/84, de 5 de
Setembro, alterada pelas Leis n.° 4/95, de 21 de Fevereiro, 15/96, de 30 de Abril,
e 75-A197, de 22 de Julho, e pela Lei Orgânica n.° 4/2004, de 6 de Novembro
(Lei-Quadro do SIRP), passam a ter a seguinte redação:

“Artigo 2°
Finalidades

2. Aos serviços de informações incumbe assegurar, no respeito da Constituição e
da lei, a produção de informações necessárias à preservação da segurança interna
e externa, bem como à independência e interesses nacionais e à unidade e
integridade do Estado.

Artigo 8°
Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa

L
2. O Conselho referido no número anterior será composto por três cidadãos
de reconhecida idoneidade e no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos,
cujo perfil dê garantias de respeitar, durante o exercício de ifinções e após a
cessação destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de
independência, imparcialidade e discrição, eleitos pela Assembleia da República
por voto secreto e maioria de dois terços dos Deputados presentes, não inferior à
maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções.

1



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 4/
(:0NSELIIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES

DA RErÚBLICA PORTUGUESA

3. A eleição dos membros do Conselho é precedida de audição pela
comissão parlamentar competente para os Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias, que apreciará, para além do perfil, o currículo dos
candidatos, do qual deve obrigatoriamente constar o registo de interesses
previsto na presente lei,
4. A eleição é feita por lista nominal ou plurinominal, consoante for um ou
mais o número de mandatos vagos a preencher, e é válida por quatro anos, sem
prejuízo da cessação por impedimento definitivo, ou por renúncia ou demissão.
5. São causas de impedimento definitivo a morte, o exercício de funções
fora do território nacional com carácter regular por período igual ou superior a
seis meses, bem como o exercício de funções incompatíveis com a natureza do
cargo.
6. A demissão dos membros do Conselho fundamenta-se na violação
manifesta dos deveres de independência, imparcialidade e discrição.
7. Compete à Assembleia da República verificar os impedimentos, bem
como decidir a demissão, após parecer emitido pela comissão competente para
os Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias na sequência de
audição do membro, por maioria de dois terços dos Deputados presentes, não
inferior à maioria absoluta dos Deputados em efetividade de funções.

Artigo 9°
Competência

- O Conselho de Fiscalização acompanha e fiscaliza a atividade do
Secretário-Geral e dos serviços de informações, velando pelo cumprimento da
Constituição e da lei, com particular incidência em matéria de preservação de
direitos, liberdades e garantias.
2- Compete em especial ao Conselho de Fiscalização:

a) Apreciar os relatórios de atividades de cada um dos serviços de
informações;

b) Receber do Secretário-Geral, com regularidade mínima bimensal,
lista integral dos processos em curso, podendo solicitar e obter os
esclarecimentos e informações complementares que considere
necessários e adequados ao exercício das funções de fiscalização;

c) Conhecer, junto do Primeiro-Ministro, os critérios de orientação
governamental dirigidos à pesquisa de informações e obter do
Conselho Superior de Informações os esclarecimentos sobre as
questões de funcionamento do Sistema de Informações da República
Portuguesa;

d) Efetuar visitas de inspeção, com ou sem aviso prévio, com
regularidade mínima trimestral, destinadas a recolher elementos
sobre o modo de funcionamento e a atividade do Secretário-Geral e
dos serviços de informações;

e) Solicitar os elementos dos centros de dados que entenda necessários
ao exercício das suas competências ou ao conhecimento de eventuais
irregularidades ou violações da lei;
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1) Verificar da regularidade das normas e regulamentos internos
relativos aos procedimentos de segurança operacional, bem como
apreciar eventuais desvios de padrão face às normas e às boas
práticas internacionais;

g) Verificar do cumprimento dos critérios e procedimentos aplicados na
admissão de pessoal para exercer funções no âmbito dos serviços;

h) Verificar da efetivação e adequação dos mecanismos internos de
controlo relativos ao pessoal, de forma a permitir identificar
eventuais situações de incompatibilidade, inadequação de perfil ou
conflito de interesses que possam afetar o normal funcionamento dos
serviços;

i) Promover audições e inquéritos que entenda necessários e adequados
ao pleno exercício das funções de fiscalização;

j) Emitir pareceres com regularidade mínima semestral sobre o
funcionamento do Sistema de Informações da República Pormguesa
a apresentar à Assembleia da República;

k) Propor ao Governo a realização de procedimentos inspetivos, de
inquéritos ou sancionatórios em razão de indícios de ocorrências cuja
gravidade o determine;

1) Pronunciar-se sobre quaisquer iniciativas legislativas que tenham por
objeto o Sistema de Informações da República Portuguesa, bem
como sobre modelos de organização e gestão administrativa,
financeira e de pessoal dos serviços;

m) Manter um registo classificado, atualizado e exaustivo da respetiva
atividade de controlo e fiscalização.

3- (...).
4- O Conselho de Fiscalização funciona junto à Assembleia da República,
que lhe assegura os meios indispensáveis ao cumprimento das suas atribuições,
nomeadamente instalações condignas, pessoal de secretariado e apoio logístico
adequados e inscreverá no seu orçamento a dotação financeira necessária, de
forma a garantir a independência do funcionamento do Conselho, baseando-se
em proposta do mesmo.
5- O Conselho de Fiscalização pode pontualmente requerer meios e recursos
técnicos que considere necessários e adequados para garantir a autonomia da
atividade de inspeção.

Artigo 13°
Direitos e Regalias

1- (...)
2- (...)
3- Revogado.
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Artigo 15.°
Dependência e processo de nomeação

2-C..).
3 — A nomeação do Secretário-Geral é antecedida de audição do indigitado em
sede de comissão parlamentar competente para os Assuntos Constitucionais,
Direitos, Liberdades e Garantias, que fica obrigado à apresentação do seu registo
de interesses nos termos aplicáveis aos membros do CFSIRP.
4- A nomeação do Diretor do Serviço de Informações Estratégicas de
Defesa é antecedida de audição conjunta pela comissão parlamentar competente
para os Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e pela
competente para a Defesa Nacional.
5- A nomeação do Diretor do Serviço de Informações de Segurança é
antecedida de audição pela comissão parlamentar competente para os Assuntos
Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Artigo 19.°
Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa

2-C..).
3- (...):

a)
b) (..j;
c)
d)
e) (...);
1) (...);
g) (...),
h)
i) Crias, gerir, analisar e manter atualizado e sigiloso o registo de

interesses a efetuar pelos funcionários, agentes e dirigentes dos
serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete do
Secretário-Geral;

j) (Anterior alínea i);
k) (Anterior alíneaj);
1) (.

Artigo 28.°
Dever de sigilo

2-(...).
3- (..j.
4 — A violação dos deveres previstos nos números anteriores é punível com
prisão até 5 anos, se pena mais grave não lhe for aplicável.
5-(...).
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Artigo 30.°
Penas agravadas e acessórias

‘-C..).
2 — Ao funcionário, agente ou dirigente dos serviços de informações, das
estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral condenado por prática de
crime doloso, pode o tribunal, ponderadas as circunstâncias do caso concreto,
aplicar na sentença a pena acessória de demissão ou suspensão até 5 anos de
exercício de funções.

Artigo 31°
Prestação de depoimento ou declarações

1 — Nenhum funcionário, agente ou dirigente dos serviços de informações, das
estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral chamado a depor ou a
prestar declarações perante autoridades judiciais pode revelar factos abrangidos
pelo segredo de Estado e, no tocante aos factos sobre os quais possa depor ou
prestar declarações, não deve revelar as fontes de informação nem deve ser
inquirido sobre as mesmas, bem como sobre o resultado de análises ou sobre
elementos contidos nos centros de dados ou nos arquivos.
2 — Se a autoridade judicial considerar injustificada a recusa do funcionário,
agente ou dirigente dos serviços de informações em depor ou prestar declarações
adotada nos termos do número anterior, comunicará o facto ao Primeiro-
Ministro, que confirmará ou não tal recusa.
3- (...).»

Artigo 2.°
Aditamento à Lei n.° 30/84, de 5 de setembro

São aditados à Lei n.° 3 0/84, de 5 de Setembro, alterada pelas Leis n.° 4/95, de
21 de Fevereiro, 15/96, de 30 de Abril. e 75-A197, de 22 de Julho. e pela Lei
Orgânica n.° 4/2004, de 6 de Novembro (Lei-Quadro do STRP), o artigo 8.0

- A,
e o artigo 33.°- A a E:

“Artigo 8.° - A
Registo de interesses

1. Do curriculo a apresentar junto da Assembleia da República pelos
candidatos ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da
República Portuguesa tem de constar obrigatoriamente um registo de interesses
com os seguintes elementos:

a) Todas as atividades públicas ou privadas, remuneradas ou não,
exercidas pelo declarante desde o inicio da sua vida profissional e
cívica, nelas incluindo atividades comerciais ou empresariais e, bem
assim o exercício de profissões liberais;

b) Cargos, funções e atividades públicas e privadas a exercer
cumulativamente com o mandato;

c) Filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em
quaisquer entidades de natureza associativa;
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d) Desempenho de quaisquer cargos sociais, ainda que a titulo gratuito;
e) Apoios ou benefïcios financeiros ou materiais recebidos para o

exercício das respetivas atividades, designadamente de entidades
públicas ou privadas estrangeiras;

O Entidades a quem sejam ou tenham sido prestados serviços
remunerados de qualquer natureza;

g) Sociedades em cujo capital o titular, por si, pelo cônjuge, pelo unido
de facto ou pelos filhos, disponha de capital.

2. O registo de interesses é atualizado junto da Assembleia da República
sempre que surja alteração superveniente das situações a que se referem os
números anteriores.
3. O incumprimento do disposto nos números anteriores determina a
inelegibilidade ou cessação do mandato, conforme o caso.

Artigo 33°-A
Colisão entre segredo de Estado e direito de defesa

1. Nenhum funcionário, agente ou dirigente dos serviços de informações,
das estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral, arguido em processo
criminal, pode revelar factos abrangidos pelo segredo de Estado e, no tocante
aos factos sobre os quais possa depor ou prestar declarações, não deve revelar as
fontes de informação, nem deve ser inquirido sobre as mesmas, bem como sobre
o resultado de análises ou sobre elementos contidos nos centros de dados ou nos
arquivos.
2. Se na qualidade de arguido, o funcionário, agente ou dirigente dos
serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete do Secretário-
Geral invocar que o dever de sigilo sobre matéria classificada como segredo de
Estado afeta o exercício do direito de defesa, declara-o perante a autoridade
judicial, a quem compete ponderar sobre se tal pode revestir-se de relevância
fundamental para o exercício do direito de defesa.
3. Entendendo que a informação sob segredo de Estado pode revestir-se de
relevância fundamental para o exercício da defesa, a autoridade judicial
comunica o facto ao Primeiro-Ministro, que autori.za, ou não, o seu
levantamento.
4. Para efeitos de exercício do direito de defesa, o arguido deve
circunscrever a matéria que considera relevante para o exercício do respetivo
direito, e em caso algum pode requerer ser desvinculado genericamente do dever
de sigilo, bem como revelar as fontes de informação ou o resulLado de análises
ou elementos contidos nos centros de dados ou nos arquivos.

Artigo 33.°-B
Procedimentos de segurança

1. Os funcionários, agentes e dirigentes dos Serviços de Informações, das
estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral têm o dever de se sujeitar
voluntariamente aos procedimentos, inquéritos e averiguações de segurança,
quer durante o processo de recrutamento ou durante o processo conducente à sua
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nomeação, quer no exercício de funções, conduzidos pela unidade orgânica
responsável pela segurança.
2. O dever de sujeição estabelecido no número anterior, mantém-se pelo
prazo de três anos após cessação de funções.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, os funcionários, agentes e
dirigentes dos serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete do
Secretário-Geral que cessem funções têm o dever de informar o Secretário-Geral
de quais as funções que passam a exercer e em que organismo ou entidade,
devendo manter atualizada essa informação e os seus dados pessoais durante um
período de três anos após cessação de funções.
4. Os procedimentos e meios utilizados pela unidade orgânica responsável
pela segurança nesses inquéritos e averiguações constam de regulamento próprio
classificado, aprovado por despacho do Secretário- Geral.
5. Os procedimentos referidos no presente artigo poderão incluir recurso ao
polígrafo.

Artigo 33.°-C
Registo de interesses

1. Todos os funcionários, agentes e dirigentes dos serviços de informações,
das estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral devem declarar
voluntariamente, durante o processo de recrutamento ou o processo conducente à
nomeação, todas as atividades suscetíveis de gerarem incompatibilidades,
impedimentos ou conflitos de interesses.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser inscritos no
registo de interesses, em especial:

a) Todas as atividades públicas ou privadas, remuneradas ou não,
exercidas pelo declarante desde o início da sua vida profissional e
cívica, nelas incluindo atividades comerciais ou empresariais e, bem
assim o exercício de profissões liberais;

b) Filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em
quaisquer entidades de natureza associativa;

e) Desempenho de quaisquer cargos sociais, ainda que a título gratuito;
d) Apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o

exercício das respetivas atividades, designadamente de entidades
públicas ou privadas estrangeiras;

e) Entidades a quem sejam ou tenham sido prestados serviços
remunerados de qualquer natureza;

O Sociedades em cujo capital o titular, por si, pelo cônjuge, pelo unido
de facto ou pelos filhos, disponha de capital.

3. O registo de interesses é atualizado sempre que surja alteração
superveniente das situações a que se referem os números anteriores.
4. O incumprimento do disposto nos números anteriores determina a
cessação da relação jurídica de emprego e o afastamento do funcionário, agente
ou dirigente dos serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete
do Secretário-Geral,
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5. O registo é criado junto do Secretário-Geral e a informação nele contida
é considerada classificada.
6. O registo de interesses é regulamentado pelo Secretário-Geral no prazo
de 30 dias após a publicação da presente lei.

Artigo 33.°-D
Impedimentos

1. Os funcionários, agentes e dirigentes dos serviços de informações, das
estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral podem ficar impedidos de
desempenhar funções em organismo ou entidade do setor privado, pelo período
de três anos após cessação de funções, por despacho fundamentado do
Secretário-Geral, em caso de manifesta incompatibilidade com as finalidades ou
o funcionamento do Sistema de Informações da República Portuguesa ou com a
segurança e interesse nacionais.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, o Secretário-Geral emite
despacho declarando o impedimento no prazo de 30 dias a contar da data do
pedido de cessação de funções e do mesmo dá conhecimento ao Primeiro-
Ministro e ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República
Portuguesa.
3. A omissão do despacho previsto no número anterior não obsta à saída do
funcionário, agente ou dirigente dos serviços de informações, das estruturas
comuns e do gabinete do Secretário-Geral nem ao exercício de novas funções.
4. Declarado o impedimento nos termos do n° 1, o funcionário, agente ou
dirigente dos serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete do
Secretário-Geral pode optar por:

a) Pela manutenção de funções no Sistema de Informações da República
Portuguesa;

b) Pelo regresso ao lugar de origem nos quadros da função pública, se
for esse o caso ou pela integração no organismo público de origem;

c) Pela desvinculação de funções públicas decorrido o prazo em que se
mantém o impedimento, na pendência do qual se aplica o regime do
artigo 50.° da Lei n.° 9/2007, de 19 de Fevereiro.

Artigo 33°-E
Responsabilidade

A violação dos artigos 33.°-C e 33.°-D por parte de funcionários, agentes e
dirigentes dos Serviços de Informações, das estruturas comuns e do Gabinete do
Secretário-Geral implica a impossibilidade de desempenho de funções na
Administração Pública direta, indireta ou autónoma, a qualquer título, durante
um período de cinco anos, bem como uma sanção pecuniária que poderá
ascender ao montante correspondente à remuneração auferida nos últimos cinco
anos de exercício de funções públicas.
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Artigo 3°
Norma transitória

1. A entrada em vigor dos artigos 33°-B, 33°-C e 33°-D é diferida para o.
funcionários, agentes e dirigentes dos serviços de informações, estruturas
comuns e gabinete do Secretário-Geral do SIRP pelo prazo de seis meses,
durante o qual podem solicitar a cessação de funções do SIRP.
2. Findo o prazo referido no número anterior, os funcionários, agentes e
dirigentes dos serviços de informações, estruturas comuns e gabinete do
Secretário-Geral do SIRP em exercício de funções, dispõem do prazo de dez dias
para apresentar o registo de interesses previsto no artigo 33.°-C.
3. Os membros do CFSIRP em exercício de funções, dispõem do prazo de
30 dias a contar da entrada em vigor da presente lei, para apresentar o registo de
interesses previsto no artigo 8.°-A.

Artigo 4.°
Republicação

E republicada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, a Lei
n.° 30/84, de 5 de setembro, com a redação atual.

Artigo 5°
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 30 dias a contar da data da sua
publicação.

Projeto de Lei n.° 438/XII/2Y (PSD/CDS-PP) — “Primeira alteração à Lei ii.° 9/200 7,
de 19 de Fevereiro (estabelece a orgânica do Secretário-Geral do Sistema de
Informações da República Portuguesa, do Serviço de Informações Estratégicas de
Defesa (SIED) e do Serviço de Informações de Segurança (‘SIS) e revoga os Decretos-
Leis n.° 225/85, de 4 de Julho e 254/95, de 30 de Setembro) “:

Artigo 1.0
Alterações à Lei n.° 9/2007, de 19 de Fevereiro

Os artigos 21°, 46.°. 50.0, 60.°, 62.° e 67.° da Lei n.° 9/2007, de 19 de Fevereiro
(estabelece a orgânica do Secretário-Geral do Sistema de Informações da
República Portuguesa, do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED)
e do Serviço de Informações de Segurança (SIS) e revoga os Decretos-Leis n.OS
225/85, de 4 de Julho e 254/95, de 30 de Setembro), passam a ter a seguinte
redação:
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«Artigo 21.°
Departamento comum de tecnologias de informação

2- (..j:
a)
b) (..j;
e) (..j;
d) (..j;
e) (..j;
1) (..J;
g) O apoio técnico permanente, prioritário e imediato ao Conselho de

Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa,
através de, pelo menos, dois elementos;

h) (Anterior alínea g).

Artigo 46.°
Início de funções e exclusividade funcional

2- (...).
3 — Os diretores do SIED e do SIS não podem exercer qualquer outra atividade
profissional, pública ou privada, remunerada ou gratuita, salvo autorização do
Secretário-Geral em caso de atividade docente ou de investigação ou outras
atividades de natureza idêntica que não colidam com os interesses dos serviços.
4— (Anterior n.° 3).

Artigo 50.°
Aquisição de vínculo ao Estado

1 — Quando completar seis anos de serviço ininterruptos, o funcionário ou agente
provido por contrato administrativo ou dirigente em comissão de serviço no
SIED, no SIS ou nas estruturas comuns adquire automaticamente vínculo
definitivo ao Estado, salvo se cessar funções por passar a exercer a sua profissão
noutra entidade ou organismo, público ou privado.
2-G..).
3 — No caso dos diretores do SIED e do 515, a pronúncia sobre a aptidão e
idoneidade referida no número anterior, compete ao Secretário-Geral.
4 — Adquirido o vínculo ao Estado nos termos dos números anteriores, a
cessação da comissão de serviço em cargo dirigente determina a integração do
funcionário na carreira do serviço ou da estrutura comum em que exerceu
funções e na categoria e escalão correspondentes ao tempo de serviço prestado.
5 — Se o pessoal que tiver adquirido vínculo definitivo ao Estado, nos termos do
n.° 1, vier a ser afastado das funções pelo motivo indicado no n.° 1 do artigo
antcrior ou pretender cessar funções no âmbito do SIRP, é integrado no quadro
de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, em
categoria equivalente à que possuir no serviço e no escalão em que se encontrar
posicionada.
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6 — Movido procedimento criminal por crime doloso a que corresponda pena de
prisão cujo limite máximo seja superior a três anos contra agente provido por
contrato administrativo ou dirigente em comissão de serviço no SIED, no SIS ou
nas estruturas comuns. e acusado este definitivamente, fica obrigatoriamente
suspenso o direito referido no n.° 1. e, transitada em julgado a decisão
condenatória, cessa automaticamente o direito de aquisição de vínculo ao
Estado.
7 — No quadro de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros são criados os lugares necessários para execução do estabelecido no
n.° 5. os quais são extintos à medida que vagarem.
8 -- (Anterior n.° 6).

Artigo 60.°
Pessoal dirigente e de chefia

1 — Os lugares de diretor do SIED e de diretor do SIS são providos por despacho
do Primeiro-Ministro, ouvido o Secretário-Geral do SIRP, e na sequência da
audição prevista na Lei-Quadro do SIRP, devendo a escolha recair em
indivíduos de reconhecida idoneidade e no pleno gozo dos seus direitos civis e
políticos, de elevada competência profissional, habilitados com licenciatura, que
possuam experiência válida para o exercício do cargo, cujo perfil dê garantias de
respeitar, durante o exercício de flmções e após a cessação destas, os deveres
decorrentes do cargo, nomeadamente os de independência, imparcialidade e
discrição, e que cumpram os requisitos especiais que lhes forem aplicáveis e
exigidos nos termos da Lei-Quadro do SIRP e da presente lei.
2-C..).
3- (.J
4- (...).

8—C..).

Artigo 62.°
Requisitos especiais

a)
b)
c)
d)
e)
o
g) (...);
h) Apresentar junto do Secretário-Geral um registo de interesses

completo, e mantê-lo atualizado, nos termos previstos na Lei-Quadro
do SIRP.

2- (...).
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4 — O registo previsto na alínea h) do n.° 1, é apresentado junto do Secretário-
Geral, antes do inicio de funções, desde logo no processo de recrutamento ou

nomeação, e depois das mesmas, ficando sujeito ao regime estabelecido na Lei-

Quadro.

Artigo 67.°
Penas especiais

2 - A pena de cessação da comissão de serviço ou a perda do vínculo

estabelecido nos termos do n.° 1 do artigo 50.0 é aplicável a todos os
funcionários ou agentes já vinculados à Administração Pública:

a) (...);
b) (,..).

3 - A pena de rescisão do contrato ou a perda do vínculo estabelecido nos
termos do n.° 1 do artigo 50.° é aplicável aos fUncionários ou agentes que se
encontrem providos por contrato, por qualquer infração disciplinar a que
corresponda a pena igual ou superior à de inatividade.»

Artigo 2.°
Republicação

E republicada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, a Lei
n.° 9/2007, de 19 de fevereiro, com a redação atual.

Artigo 3.°
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no prazo de 30 dias a contar da data da sua
publicação.

2. Estes projetos de lei incidem sobre matéria relativa aos serviços de informações,

sendo competência do Conselho de Fiscalização, nos termos do artigo 9.°, n.° 2, alínea

li,), da Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa (Lei n.° 30/84,

de 5 de Setembro, alterada pelas Leis n.°s 4/95, de 21 de Fevereiro, 15/96, de 30 de

Abril, 75-A197, de 22 de Julho e pela Lei Orgânica n.° 4/2004, de 6 de Novembro),

“[p]ronunciar-se sobre quaisquer iniciativas legislativas que tenham por objeto o

Sistema de Informações da República Portuguesa, bem como sobre os modelos de

organização e gestão administrativa, financeira e de pessoal dos respetivos serviços.”

Este Conselho de Fiscalização (CFSIRP) irá assim pronunciar-se sobre os referidos

projetos de lei, seguindo a ordem cronológica da sua apresentação na Assembleia da

12
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República, tomando sucintamente posição sobre cada uma das soluções constantes dos

projetos de lei. Encerrar-se-á com uma observação final comum aos projetos de lei.

3. O Projeto de Lei 11.0 437/MI — 2.” (PSD e CDSÍPP) propõe-se alterar a Lei n.°

30/84, de 5 de Setembro — Lei-Quadro do SIRP. alterada pelas Leis n.° 4/95, de 21 de

Fevereiro. 15/96, de 30 de Abril. e 75-A197. de 22 de Julho. e pela Lei Orgânica n.°

4/2004, de 6 de Novembro, que a republicou —, contendo em anexo a republicação desse

diploma, com as alterações propostas.

No artigo 2.°, a.° 2, onde se lê que “Aos serviços de informações incumbe assegurar, no

respeito da Constituição e da lei, a produção de informações necessárias à salvaguarda

da independência nacional e à garantia da segurança interna”, passará a dispor-se que

“Aos serviços de informações incumbe assegurar, no respeito da Constituição e da lei, a

produção de informações necessárias à preservação da segurança interna e externa, bem

como à independência e interesses nacionais e à unidade e integridade do Estado”, O

CFSIRP nada tem a objetar à projetada explicitação das finalidades indicadas para o

SIRP, incluindo expressamente agora a preservação da segurança externa, dos interesses

nacionais e da unidade e integridade do Estado.

No artigo 8.°, sobre o CFSIRP, passará a explicitar-se, no n.° 2, que o perfil dos três

membros do CFSIRP deve dar “garantias de respeitar, durante o exercício de funções e

após a cessação destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de

independência, imparcialidade e discrição”. Afigura-se que este aditamento consiste em

mera explicitação de exigências já feitas para as sucessivas eleições dos membros do

CFSIRP, e que com certeza não deixarão também de ter sido aplicadas pela Assembleia

da República no momento em que avaliou os candidatos e procedeu à respectiva

eleição. Com esta explicitação, o CFSIRP nada tem, evidentemente, a objectar a este

aditamento.

O proposto novo n.” 3 do artigo 8.° passará a dispor que “A eleição dos membros do

Conselho é precedida de audição pela comissão parlamentar competente para os

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que apreciará, para além do

perfil, o currículo dos candidatos, do qual deve obrigatoriamente constar o registo de
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interesses previsto na presente lei”, O CFSIRP nada tem a opor à previsão legal desta

audição, que aliás tem vindo a ser já prática corrente antes da respetiva eleição,

incluindo também a apreciação do perfil e do currículo dos candidatos. Também neste

ponto o proposto aditamento traduz-se em mera explicitação da prática já seguida. Já

quanto ao registo de interesses a norma proposta é inovadora. Sem prejuizo do que se

dirá mais à frente sobre os termos da previsão deste registo, o CFSIRP concorda com a

previsão da sua relevância, designadamente, no momento que antecede a eleição.

A nova redação do n.° 4 do artigo 8.° passará a prever a cessação de funções no

CFSIPR “por impedimento definitivo, ou por renúncia ou demissão”. Apenas neste

último caso se afigura que a previsão é inovadora, e tomar-se-á posição sobre ela a

propósito do proposto n.° 6 do artigo 8.°

O novo n.° 5 do artigo 8.° passa a prever, como causas de impedimento definitivo para

o exercício do cargo de membro do CFSIRP “a morte, o exercício de funções fora do

território nacional com carácter regular por período igual ou superior a seis meses, bem

como o exercício de funções incompatíveis com a natureza do cargo”. Por sua vez,

sobre a demissão, os novos n.°s 6 e 7 do artigo 8.° passarão a dispor que a “demissão

dos membros do Conselho [se fundamentaj na violação manifesta dos deveres de

independência, imparcialidade e discrição” (n.° 6), e que “Compete à Assembleia da

República verificar os impedimentos, bem como decidir a demissão, após parecer

emitido pela comissão competente para os Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias na sequência de audição do membro, por maioria de dois terços

dos Deputados presentes, não inferior à maioria absoluta dos Deputados em efetividade

de funções”.

O CFSIRP entende que estas inovações, sem que nada no passado recente o justifique

(muito pelo contrário), comportam objetivamente uma erosão da independência do

CFSIRP e dos seus membros (cf. o projetado n.° 2 do artigo 8.°), enquanto deixam a

continuação do exercício das suas funções na dependência permanente de juízos que,

fundamentando-se em conceitos indeterminados como os contidos nos n.°s 5 e 6, correm

o risco de ser também em grande medida juízos políticos, e até partidários, desde logo
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porque emanados do órgão político por excelência. O CFSIRP tem vindo a exercer as

suas funções, desde que foi criado, sem que nunca em qualquer momento se tenha

registado sequer acusação ou queixa de verificação de qualquer tbndamento de

impedimento definitivo (salvo a morte) ou de demissão em relação a qualquer dos seus

membros, A previsão destes fundamentos, com base em conceitos indeterminados, no

presente momento, poderia, aliás, ter como resultado “arrastar” para o CFSIRP, de

modo totalmente injustificado. os efeitos de acontecimentos recentes, em larga medida

já superados, relativos aos serviços de informação. Não parece, também, fazer sentido

que se preveja para a eleição do CFSTRP o recurso ao voto secreto (artigo 8.°, n.° 2),

mas o mesmo já se não faça para a demissão ou verificação de impedimento (artigo 8°.,

n.° 7). O CFSIRP considera, pois, injustificada e inoportuna a previsão, no presente

momento, dos propostos n.°s 5, 6 e 7 do artigo 8.°, bem como, em qualquer caso, a sua

aplicação ao presente Conselho, já eleito e em funções.

No artigo 9.°, n.° 1, o CFSIRP nada tem a objetar à referência à “particular incidência”

da sua atividade “em matéria de preservação de direitos, liberdades e garantias”,

recordando, apenas, que, como é evidente, se trata também de mera explicitação, tendo

sido desde sempre essa a “particular incidência” da atividade do Conselho.

A eliminação da expressão “concernentes à” na proposta alínea a) do n.° 2, do artigo

9.Y, bem como, na alínea b), a referência à periodicidade “bimensal” da lista integral

dos processos em curso, e aos esclarecimentos e informações complementares que

considere não só necessários como “adequados ao exercício das funções de

fiscalização”, traduzem-se, considerando a redação anterior da lei e a prática do

CFSIRP, em meras explicitações sem verdadeiro alcance inovador. O CFSIRP

considera, designadamente, que a eliminação da expressão “concernentes à”, passando a

referir-se a relatórios de atividades, não terá relevância substancial, não fazendo

designadamente sentido, em face da intenção dos projetos, que se retirasse dessa

alteração uma limitação dos elementos a que tem hoje acesso o CFSIRP. Em qualquer

caso, e por mera cautela resultante de a eliminação referida poder suscitar esta dúvida,

defende-se que deveria neste aspeto manter-se a atual redação da lei.
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Mera explicitação é também, considerando a prática do CFSIRP, a nova redação da

alínea d) do n.° 2 do artigo 9.°, quando se refere a “visitas de inspeção, com ou sem

aviso prévio, com regularidade mínima trimestral, destinadas a recolher elementos sobre

o modo de ftncionamento e a atividade do Secretário-Geral e dos serviços de

informações”. Apenas se acrescenta que, em particular neste ponto, a proposta nova

redação excede o necessário para assegurar condições de funcionamento e garantias de

independência do CFSIRP, para se traduzir já numa regulamentação do modo de

exercício da sua atividade (por exemplo no que toca à regularidade mínima das visitas

de inspeção, aliás, desde sempre muito ultrapassada pelos sucessivos CFSIRP), a qual é

em grande medida de natureza técnica e relativa ao funcionamento interno do CFSIRP.

Também no n.° 2 do artigo 9.°. aditam-se de novo as alíneas fi a 1). prevendo que

compete em especial ao CFSIRP “Verificar [ai regularidade das normas e regulamentos

internos relativos aos procedimentos de segurança operacional, bem como apreciar

eventuais desvios de padrão face às normas e às boas práticas internacionais” (alineajj),

“Verificar [o] cumprimento dos critérios e procedimentos aplicados na admissão de

pessoal para exercer funções no âmbito dos serviços” (alínea g.)), “Verificar [ai

efetivação e adequação dos mecanismos internos de controlo relativos ao pessoal, de

forma a permitir identificar eventuais situações de incompatibilidade, inadequação de

perfil ou conflito de interesses que possam afetar o normal funcionamento dos serviços”

[alínea li,.)) e “Promover audições e inquéritos que entenda necessários e adequados ao

pleno exercício das funções de fiscalização” (alínea Ç). Trata-se, em parte. da

explicitação de competências já existentes no CFSIRP (alínea f}), e, noutra pai-te, da

atribuição de novas competências ou de competências que não eram claras (por

exemplo, relativas à admissão de pessoal ou à realização de inquéritos). O CFSIRP nada

tem a objetar à previsão destas novas alíneas J) a 9 do n.° 2 do artigo 9.°, desde que

possa dispor dos meios necessários para as exercer.

Na alínea]) do n.° 2 do artigo 9.° prevê-se que os pareceres do CFSIRP deverão passar

a ter regularidade mínima semestral, e não já anual. O CFSIRP considera que a previsão

da duplicação dos pareceres do CFSTRP dirigidos à Assembleia da República, através
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/
da passagem da sua periodicidade anual para semestral, se revestirá provavelmente de/

duvidosa utilidade, quer para a Assembleia da República, quer para o público em geral,

considerando a evolução da atividade do CFSJRP e dos serviços. Recorda-se, aliás, que

já aconteceu o CFSIRP ter exposto e debatido na comissão competente da Assembleia

da República, conjuntamenle. relatórios anuais apresentados em devido tempo e

relativos a mais do que um ano.

Na proposta alínea k) do n.° 2 do artigo 9.° acrescenta-Se a expressão “indícios” de

ocorrências, e substitui-se a expressão “cuja gravidade o justifique” por “cuja gravidade

o determine”. Afigura-se ao CFSIRP que, considerando a correta interpretação da lei já

em vigor, estas alterações propostas não têm aqui relevância substancial.

Propõe-se igualmente o aditamento de uma nova alínea ix;) no n.° 2 do artigo 9.°, com

o texto “Manter um registo classificado, atualizado e exaustivo da respetiva atividade de

controlo e fiscalização”. Afigura-se ao CFSIRP que, além das atas das suas reuniões e

atividades, que evidentemente já elabora e arquiva como documentos classificados, a

previsão deste registo traduz uma indesejável e excessiva interferência no

funcionamento interno do Conselho.

A propósito desta nova redação do artigo 9.°, n.° 2, o CFSJRP salienta que a conceção e

modelo legais de fiscalização dos serviços de informação tem sido, até agora, não a de

atribuição dessas funções a uma comissão parlamentar, ou a uma subcomissão. mas a

um órgão que, embora eleito pela Assembleia da República, deve ter garantias de

independência, imparcialidade e isenção, sem deixar de prestar contas periodicamente

perante a Assembleia da República. Este modelo traduz um equilíbrio entre a necessária

fiscalização dos serviços de informação e controlo parlamentar destes, por um lado, e as

exigências de preservação do segredo de estado, por outro, evitando a consumação de

riscos de violação deste segredo e de consequente afetação dos serviços, infelizmente já

ocorridos em Portugal no órgão parlamentar. A deslocação do controlo (ou da

interferência na atividade de controlo) para sede parlamentar, ou a diminuição da

independência do CFSTRP, poderiam, no entender do CFSIRP, não só diminuir a

efetividade da fiscalização, como ter sérias consequências nos serviços e, até, para a
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intervenção nesta matéria do próprio órgão de soberania que é a Assembleia da

República.

No proposto n.° 4 do artigo 9.° substitui-se a referência a instalações e apoio

“suficientes” por “adequados”, e altera-se a redação do final deste número. Trata-se, no

entender do CFSIRP, de alterações sem relevância substancial.

Propõe-se o aditamento de um novo n.° 5 ao artigo 9.°, com a redação “O Conselho de

Fiscalização pode pontualmente requerer meios e recursos técnicos que considere

necessários e adequados para garantir a autonomia da atividade de inspeção”. O

CFSIRP concorda com a previsão deste artigo, embora se lhe afigure que a introdução

do advérbio “pontualmente”, além de dificil compreensão quanto ao seu alcance,

contradiz a intenção do novo dispositivo.

No artigo 13.°, n.° 3, propõe-se a revogação do direito dos membros do CFSIRP a

auferir “por cada reunião, senhas de presença e subsídios de transporte idênticos aos

praticados para os deputados”. O CFSIRP não pode deixar de compreender e aceitar

medidas que sejam ditadas pelo quadro actual de restrição orçamental, registando, no

entanto, que, numa proposta de alteração em que as competências, deveres e atividade

do CFSIRP (com 3 membros) são reforçados, se propõe, pelo contrário, eliminar,

quanto às remunerações ora em causa, a atualmente existente parificação ao estatuto

vigentes para os 230 Deputados.

No proposto artigo 15.° altera-se o n.° 3 e aditam-se novos n.°s 4 e 5, passando a prever-

se que a nomeação do Secretário-Geral é antecedida de audição na comissão

parlamentar competente para os Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias, ficando aquele obrigado à apresentação do seu registo de interesses, que a

nomeação do Diretor do Serviço de informações Estratégicas de Defesa é antecedida de

audição conjunta pela comissão parlamentar competente para os Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e pela competentc para a Defesa

Nacional, e que a nomeação do Diretor do Serviço de Informações de Segurança é

e
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antecedida de audição pela comissão parlamentar competente para os Assuntos

Constitucionais. Direitos, Liberdades e Garantias.

O CFSIRP nada tem a objetar à extensão das audições às nomeações dos Diretores do

SIED e do SIS. Como o CFSIRP já afirmou no seu parecer sobre os Projetos de Lei n.°

l8l/XII/1. (P5), 2861XII/2Y (BE), 287/3(11/2!’ (BE) e 288/XII/2.° (BE),

“É certo que a escolha para aquelas funções não resulta de eleição pela

Assembleia da República (caso em que se afigura que a audição prévia é

particularmente adequada), mas existem igualmente outros casos em que se

procede a audição prévia na Assembleia da República de indigitados para cargos

de escolha ou nomeação pelo Governo, O mesmo acontece já hoje, no âmbito do

SIRP, com o Secretário-Geral do SJRP (artigo l5.°, n.° 3. da Lei Quadro do SIRP

(Lei n.° 30/84, de 5 de Setembro. alterada pelas Leis n.°s 4/95, de 21 de

Fevereiro, 15/96, de 30 de Abril. 75-A/97, de 22 de Julho e 4/2004, de 6 de

Novembro). O CFSIRP também nada tem a objetar à extensão desta solução,

agora proposta, ao Diretor do SIED e ao Diretor do SIS.

Já quanto à audição do Secretário-Geral, afigura-se que deveria ser igualmente uma

audição conjunta pela comissão parlamentar competente para os Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e pela comissão parlamentar

competente para a Defesa Nacional, dada a competência do Secretário-Geral também

quanto ao SIED.

No artigo 19.°, n.° 3, prevê-se o aditamento de nova alínea z.), segundo a qual compete

ao Secretário-Geral “Criar, gerir, analisar e manter atualizado e sigiloso o registo de

interesses a efetuar pelos flincionários, agentes e dirigentes dos serviços de informações,

das estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral”, O CFSIRP nada tem a objetar

a esta nova competência do Secretário-Geral.

No artigo 2&°, n.° 4, prevê-se um aumento da moldura penal para a violação do dever

de sigilo, passando de prisão até 3 anos para prisão até 5 anos, se pena mais grave não

lhe for aplicável. O CFSIRP manifesta dúvidas sobre a eficácia preventiva deste
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aumento das penas aplicáveis, considerando-o, portanto, dificilmente justificável em

termos de política criminal.

No artigo 30.°, n.° 2, prevê-se um alargamento da previsão da pena acessória de

demissão ou suspensão, passando a ser até 5 anos (e não apenas até 3 anos), e

estendendo-se ao dirigente dos serviços de informações, das estrutmas comuns e do

gabinete do Secretário-Geral que seja condenado por prática de crime doloso, O

CFSIRP nada tem a objetar a estas alterações, embora manifeste dúvidas sobre a

eficácia do alargamento da suspensão de 3 para 5 anos. O CFSIRP nota também que a

extensão da competência atribuida aos órgãos judiciais para aplicação de penas de

demissão também a dirigentes dos serviços significa que não se trata já apenas da

demissão de ftmcionários, mas da demissão de dirigentes nomeados para os seus cargos

por decisão política, aliás em certos casos precedida de audição na Assembleia da

República.

O CFSIRP nada tem a observar às projetadas alterações ao artigo 33.°, designadamente

à extensão prevista no n.° 2 aos dirigentes dos serviços de informações.

No artigo 8.°-A, cujo aditamento se propõe, prevê-se a criação de um registo de

interesses para os candidatos ao CFSIRP. O CFSIRP nada tem a objetar à criação deste

registo de interesses, embora se afigure que o seu detentor deveria ser precisado

(afirma-se apenas que é a Assembleia da República). O CFSIRP nota, porém, quanto à

razão para a extensão do registo de interesses ao Conselho, que se ela resulta do

contacto com matéria classificada, deveria igualmente ser estendido a todos os

destinatários de tal informação, incluindo, por exemplo, assessores e membros de

gabinetes do Governo.

Já quanto ao âmbito do previsto registo de interesses, o CFSIRP nota que ele excede em

muito, por exemplo, o registo de interesses a que estão obrigados os Deputados, e que se

afigura mesmo de duvidosa proporcionalidade em relação aos objetivos visados — com

as consequentes dúvidas de constitucionalidade que pode legitimamente suscitar —, e,

até, de dificil exequibilidade. É o caso, por exemplo, quando se prevê a obrigação de

20



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES

DA REPÚBLICA PORTUGUESA /

recordar e de registar “Todas as atividades públicas ou privadas, remuneradas ou não,

exercidas pelo declarante desde o início da sua vida profissional e cívica, nelas

incluindo atividades comerciais ou empresariais e, bem assim o exercício de profissões

liberais”, ou “Apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício

das respetivas atividades, designadamente de entidades públicas ou privadas

estrangeiras”, ou “Entidades a quem sejam ou tenham sido prestados serviços

remunerados de qualquer natureza” — isto é, em todos estes casos, atividades ou actos

que podem ter ocorrido várias décadas antes do início de funções no CFSIRP. E é

também o caso da obrigação de indicar no registo de interesses “Sociedades em cujo

capital o titular, por si, pelo cônjuge, pelo unido de facto ou pelos filhos, disponha de

capital”.

Recorda-se que estes deveres e este âmbito do registo de interesses, se previstos em lei,

terão evidentemente de ser estritamente cumpridos, sob pena de, como se prevê no n.° 3,

o incumprimento determinar “a inelegibilidade ou cessação do mandato, conforme o

caso”. O CFSIRP entende, a este propósito, que o registo de interesses, enquanto modo

de controlo de incompatibilidades e de conflitos de interesses, é sobretudo

particularmente relevante para o controlo funcional dos serviços pelos respectivos

dirigentes, revestindo já menor delicadeza e justificação para a atividade de fiscalização

dos membros do CFSIRP pela própria natureza das suas funções, sendo certo também

que em nenhum caso até hoje se suscitou qualquer problema relativo a conflitos de

interesses não publicamente declarados quanto a membros do CFSIRP.

O proposto novo artigo 31°-A vem regular a “colisão entre segredo de Estado e direito

de defesa”, proibindo qualquer funcionário, agente ou dirigente dos serviços de

informações, das estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral, arguido em

processo criminal, dc revelar factos abrangidos pelo segredo de Estado, bem como, no

tocante aos factos sobre os quais possa depor ou prestar declarações, proibindo-o de

revelar as fontes de informação, ou de ser inquirido sobre as mesmas bem como sobre o

resultado de análises ou sobre elementos contidos nos centros de dados ou nos arquivos.
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Nos propostos n.°s 2 a 4 deste artigo 33°-A vem prever-se um regime de autorização do

levantamento do segredo de Estado, quando o arguido invocar que o seu dever de sigilo

sobre tal matéria classificada afeta o exercício do seu direito de defesa. Depois de o

declarar perante a autoridade judicial, que ponderará se os factos em causa se revestem

relevância fundamental para o exercício do direito de defesa, esta autoridade deverá

comunicar o facto ao Primeiro-Ministro, que autorizará, ou não, o seu levantamento. Em

todo o caso, para efeitos de exercício do seu direito de defesa, o arguido deve

circunscrever a matéria que considera relevante para o exercício do respetivo direito, e

não pode requerer ser desvinculado genericamente do dever de sigilo, bem como revelar

as fontes de informação ou o resultado de análises ou elementos contidos nos centros de

dados ou nos arquivos (n.° 4).

O CFSIRP nada tem a objetar à consagração do mecanismo agora previsto, que procura

resolver um problema delicado de compatibilização entre valores constitucionalmente

protegidos, que já se suscitou na prática. O CFSIRP concorda com a previsão da

inclusão deste mecanismo do próprio processo em que o arguido suscita, para efeitos da

sua defesa, a questão do levantamento do dever de sigilo, e não por intermédio de

requerimento avulso.

O novo artigo 33.°-B, sobre “Procedimentos de segurança”, prevê para os funcionários,

agentes e dirigentes dos Serviços de Informações, das estruturas comuns e do gabinete

do Secretário-Geral um “dever de se sujeitar voluntariamente” a procedimentos,

inquéritos e averiguações de segurança, “quer durante o processo de recrutamento ou

durante o processo conducente à sua nomeação, quer no exercício de funções,

conduzidos pela unidade orgânica responsável pela segurança” (n.° 1), mantendo-se este

dever também pelo prazo de três anos após cessação de funções (n.° 2). Para este efeito,

prevê-se também que as pessoas referidas que cessem funções têm o “dever de informar

o Secretário-Geral de quais as funções quc passam a exercer e em que organismo ou

entidade, devendo manter atualizada essa informação e os seus dados pessoais durante

um período de três anos após cessação de funções” (n.° 3). Os procedimentos e meios

a utilizar pela unidade orgânica responsável pela segurança nesses inquéritos e
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averiguações deverão constar de regulamento aprovado por despacho do Secretário-

Geral, e poderão incluir o recurso ao polígrafo, vulgarmente conhecido como “detetor

de mentiras”.

O CFSIRP nada tem a objectar à consagração dos deveres previstos nos n.°s 1 a 3,

embora pareça recomendável que se elimine a referência a um “dever de se sujeitar

voluntariamente” (itálicos aditados) aos procedimentos, inquéritos e averiguações em

causa, passando a prever-se simplesmente o referido dever.

Quanto à sujeição ao polígrafo, afigura-se que esta deverá resultar de manifestação

voluntária da pessoa em causa no momento da utilização desse aparelho, ou, pelo

menos, da assunção clara e voluntária da correspondente obrigação de sujeição no

momento do início de funções. Com este alcance, o problema que em concreto a

utilização do polígrafo poderá suscitar será então sobretudo o da sua fiabilidade ou da

possibilidade de manipulação dos respetivos resultados. Tratar-se-á, porém, aqui, de

problemas sobretudo técnicos, que deverão ser ponderados no seu modo de utilização e

na análise dos seus resultados. Já a consagração de um verdadeiro dever de sujeição ao

polígrafo, independentemente da sua aceitação voluntária no momento da utilização ou

previamente, no inicio de funções, se afigura de duvidosa justificação, tendo também

em conta que, como se sabe, se trata de mecanismo cuja utilização é proscrita até em

processo penal. O CFSIRP nota, também, que a previsão de um dever de sujeição ao

polígrafo não existe na maioria dos serviços de informação congéneres dos países que

nos são mais próximos.

O proposto novo artigo 33.°-C cria um registo de interesses para todos os funcionários,

agentes e dirigentes dos serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete

do Secretário-Geral, prevendo, de novo, que estes “devem declarar voluntariamente”,

durante o recrutamento ou o processo conducente à nomeação, todas as atividades

suscetíveis de gerarem incompatibilidades, impedimentos ou conflitos de interesses.

Parecendo que a intenção é a de consagrar um verdadeiro dever, afigura-se que é

recomendável a sua previsão como tal.
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Quanto ao âmbito do registo de interesses, remete-se para o que acima se escreveu, a

propósito do artigo 8.°-A: nalguns aspetos o âmbito deste registo parece excessivo, por

exemplo quando obriga a registar todas as atividades exercidas, ou entidades a quem se

prestou serviços, desde o início da respetiva atividade profissional ou cívica, o que

poderá ser dificil, ou mesmo impossível, por exemplo, no caso de pessoas que

desempenharam atividades liberais em qualquer fase da sua vida.

O CFSIRP nota que o controlo dos conflitos de interesses e do perfil e percurso

profissional, e até genericamente vital, dos funcionários, agentes e dirigentes dos

serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral, é

evidentemente essencial para a adequada estruturação dos serviços de informação.

Todavia, esse controlo é já levado a cabo quer no momento do recrutamento, quer

durante o exercício de funções, por variadas formas, incluindo verificações de

segurança periódicas. Neste contexto, a formalização de um registo de interesses com o

âmbito previsto afigura-se, nalguns dos aspetos que comporta, como excessiva, e até,

nalguns pontos, inexequível — sendo certo que a sanção prevista para o incumprimento

de tais deveres é, em qualquer caso, a cessação da relação jurídica de emprego e o

afastamento do funcionário, agente ou dirigente dos serviços de informações, das

estruturas comuns e do gabinete do Secretário-Geral.

Em todo o caso, o CFSIRP manifesta a sua concordância com a manutenção do registo

de interesses que seja criado junto do Secretário-Geral, regulamentado por este (n.°s 5 e

6).

O proposto novo artigo 33.°-D, sobre “Impedimentos”, prevê que os funcionários,

agentes e dirigentes dos serviços de informações, das estruturas comuns e do gabinete

do Secretário-Geral “podem ficar impedidos de desempenhar funções em organismo ou

entidade do setor privado, pelo período de três anos após cessação de funções, por

despacho fundamentado do Secretário-Geral, cm caso de manifesta incompatibilidade

com as finalidades ou o funcionamento do Sistema de Informações da República

Portuguesa ou com a segurança e interesse nacionais”, disciplinando no n.°s 2 a 4 a

declaração de impedimento pelo Secretário-Geral e os seus efeitos. O CFSIRP nada
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tem a objetar à consagração deste impedimento temporário posterior à cessação de

funções, nos termos previstos.

O novo artigo 33.°-E da Lei-Quadro do SIRP prevê que a violação dos artigos 33.°-C

(Registo de interesses) e 33.°-D (Impedimentos) por parte de funcionários, agentes e

dirigentes dos Serviços de Informações, das estruturas comuns e do Gabinete do

Secretário-Geral implica a impossibilidade de desempenho de funções na

Administração Pública direta. indireta ou autónoma, a qualquer título, durante um

período de cinco anos, bem como uma sanção pecuniária que poderá ascender ao

montante correspondente à remuneração auferida nos últimos cinco anos de exercício de

funções públicas.

O CFSIRP nota que a aplicação destas sanções deveria pressupor o preenchimento de

um tipo penal ou contra-ordenacional ou a violação de deveres disciplinares, bem como

o correspondente procedimento de aplicação de sanções — sem o que estas se afiguram

de duvidosa constitucionalidade. Acresce que a sanção pecuniária prevista se afigura de

duvidosa proporcionalidade.

O artigo 3.° prevê uma norma transitória, relativa à aplicação do registo de interesses,

dos procedimentos de segurança e dos impedimentos aos funcionários, agentes e

dirigentes dos serviços de informações, estruturas comuns e gabinete do Secretário-

Geral, bem como à aplicação do registo de interesses ao CFSIRP.

O CFSIRP nada tem a objetar à aplicação do registo de interesses (com a ressalva

relativa ao seu carácter excessivo, como está previsto), dos procedimentos de segurança

(com a ressalva da necessidade de recolha do respetivo consentimento para o polígrafo),

e dos impedimentos aos funcionários, agentes e dirigentes dos serviços de informações,

estruturas comuns e gabinete do Secretário-Geral já em funções.

Quanto à aplicação do registo de interesses aos membros do CFSIRP já em funções, o

CFSJRP entende que esta aplicação, prevista no artigo 3.°, n.° 3, do Projeto de Lei n.°

437/X1I — 2a, carece de qualquer justificação, tendo em conta que dois dos membros em

funções do CFSIRP foram eleitos há menos de seis meses, depois de se submeterem a
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audições públicas na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias, com apresentação dos respetivos curricula vitae e disponibilização pública

do respetivo registo de interesses, efetuado na qualidade de Deputados à Assembleia da

República, e que o restante membro foi eleito em 2011, tendo igualmente sido

submetido a audição pública na Assembleia da República, a qual visa apreciar não só o

perfil dos candidatos como o cumprimento dos requisitos de independência,

imparcialidade e isenção. A criação e aplicação deste registo — bem como das já

referidas causas de cessação de mandato, previstas no proposto artigo S.°, n.°s 5 a 7 —

traduzir-se-ia pois, objetivamente, neste contexto, não num reforço, mas numa

fragilização da posição do CFSIRP recentemente renovado, ao arrepio das intenções

declaradas dos Projetos de Lei.

4. O Projeto de Lei n.° 438/X11 — 2. (PSD e CDSÍPP) propõe-se alterar a Lei n.°

9/2007, de 19 de Fevereiro — que estabelece a orgânica do Secretário-Geral do Sistema

de Informações da República Portuguesa, do Serviço de Informações Estratégicas de

Defesa (SIED) e do Serviço de Informações de Segurança (SIS) e revoga os Decretos-

Leis n.°s 225/85, de 4 de Julho e 254/95, de 30 de Setembro —, contendo em anexo a

republicação desse diploma, com as alterações propostas.

No artigo 21.°, n.° 2, propõe-se o aditamento de uma nova alínea g), segundo a qual

compete ao departamento comum de tecnologias de informação assegurar “O apoio

técnico permanente, prioritário e imediato ao Conselho de Fiscalização do Sistema de

Informações da República Portuguesa, através de, pelo menos, dois elementos”.

O CFSIRP nota que, nos termos do artigo 9.°, n.° 5, da projetada alteração à Lei-Quadro

do SIRP (Projeto de Lei n.° 437/XII), “O Conselho de Fiscalização pode pontualmente

requerer meios e recursos técnicos que considere necessários e adequados para garantir

a autonomia da atividade de inspeção”. Em confomudade com este dispositivo, o

CFSIRP entende que seria mais adequada a previsão de apoio técnico permanente,

prioritário e imediato, sem qualquer referência ao número de elementos em causa.
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O artigo 46.° proposto prevê num novo n.° 3 a proibição dos diretores do SIED e do SIS

de exercer qualquer outra atividade profissional, pública ou privada, remunerada ou

gratuita, salvo autorização do Secretário-Geral em caso de atividade docente ou de

investigação ou outras atividades de natureza idêntica que não colidam com os

interesses dos serviços.

O CFSIRP concorda com a exigência de exclusividade no exercício das funções de

diretor do SIED e do SIS, bem como com a ressalva para as atividades de docência e de

investigação. Já o alargamento a outras atividades de natureza idêntica se afigura de

duvidosa justificação.

O artigo 5O.° disciplina a aquisição de vinculo ao Estado pelo fimcionário ou agente

provido por contrato administrativo ou dirigente em comissão de serviço no SIED, no

SIS ou nas estruturas comuns, passando a excetuar dessa aquisição a situação de

cessação de funções por passar a exercer a profissão noutra entidade ou organismo,

público ou privado. No n.° 3 prevê-se que a pronúncia sobre a aptidão e idoneidade para

efeitos de aquisição de vínculo compete, no caso dos diretores do SIED e do 515, ao

Secretário-Geral do SIRP. As alterações nos novos n.°s 3, 5, 7 e 8, são meramente

formais (embora se deva ler “posicionado” no final do n.° 5, em vez de “posicionada”).

O novo n.° 6 prevê que, movido procedimento criminal por crime doloso a que

corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos contra agente

provido por contrato administrativo ou dirigente em comissão de serviço no SIED, no

515 ou nas estruturas comuns, e acusado este definitivamente, é suspenso o direito de

aquisição de vínculo ao Estado, e, transitada em julgado a decisão condenatória, cessa

automaticamente este direito.

O CFSIRP nada tem a objetar a estas alterações projetadas.

No artigo 60.° prevê-se uma nova redação do n.° 1, segundo a qual, para os lugares de

diretor do SIED e do SIS se exigem pessoas, cujo perfil “dê garantias de respeitar,

durante o exercício de funções e após a cessação destas, os deveres decorrentes do

cargo, nomeadamente os de independência, imparcialidade e discrição, e que cumpram
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os requisitos especiais que lhes forem aplicáveis e exigidos nos termos da Lei-Quadro

do SIRP e da presente lei”.

Afigura-se que esta alteração consiste numa mera explicitação de exigências já postas

para os diretores do SIED e do SIS.

No artigo 62.°, prevê-se o aditamento de uma nova alínea li,) no nY 1, segundo a qual

passa a ser requisito especial de seleção em qualquer lugar do quadro privativo do

SIED, do SIS ou das estruturas comuns também a apresentação junto do Secretário-

Geral de um registo de interesses completo, e a sua atualização, nos termos previstos na

Lei-Quadro do SIRP. Prevê-se também, no n.° 4, que o registo previsto é apresentado

junto do Secretário-Geral, antes do início de flmções, desde logo no processo de

recrutamento ou nomeação, e depois das mesmas, ficando sujeito ao regime

estabelecido na Lei-Quadro.

Sobre esta matéria do registo de interesses, o CFSIRP tomou já posição supra, no

presente parecer, a propósito do projetado aditamento do artigo 33.°-C à Lei-Quadro do

SIRP. Remete-se para o que então se disse.

No artigo 67.°, sob a epígrafe “Penas especiais”, prevê-se o aditamento, a par da pena

de cessão da comissão de serviço, da “perda do vínculo nos termos do n.° 1 do artigo

50°”, para efeitos de definição do respetivo âmbito subjetivo de aplicabilidade.

Afigura-se que a parificação, como “pena especial”, da perda do vínculo nos termos do

artigo 50.°, n.° 1, à pena de cessação da comissão de serviço, resultará certamente de

lapso, já que o efeito de perda do vínculo previsto nesse artigo 50.°, n.° 1, não consiste

numa qualquer pena criminal, contra-ordenacional ou sequer disciplinar (desde logo não

dependendo de culpa), antes resultando, como efeito objetivo, do facto de se passar a

exercer funções ou profissão noutra entidade ou organismo, público ou privado — trata-

se, pois, antes, de uma delimitação objetiva dos pressupostos para o direito à aquisição

do vínculo.

5. Como observação comum aos dois projetos de lei sobre os quais recai o presente

parecer, o CFSIRP nota que a matéria sobre a qual incidem esses projetos é delicada e
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estruturante para serviços indispensáveis ao exercício das fhnções do Estado, e que têm

globalmente correspondido, com avaliação claramente positiva, à missão que deles se

espera.

Também por isto, é desejável que qualquer reforma nesta matéria seja amadurecida,

projetada e executada em diálogo com os serviços e com o CFSIRP, ponderando sempre

devidamente os efeitos que poderá ter sobre aqueles.

Lisboa, 04 de outubro de 2013

Paulo Mota Pinto (Presidente)

/, 2José Antóni Branco

João Soares
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