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

Considerando que a Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto (Aprova a Lei de Segurança Interna) 

“criou um enorme aparelho burocrático-securitário”, com excesso de estruturas de coordenação, o 

Grupo Parlamentar do PCP propõe, com a iniciativa em apreço, aprovar uma nova Lei de Segurança 

Interna que, apesar de baseada na atual, desta se distingue nos seguintes aspetos: 

- distinção clara entre segurança interna (a cargo das forças e serviços de segurança) e 

defesa militar da República (a cargo das Forças Armadas), propondo, por isso, a eliminação do 

artigo 35.º da lei em vigor1 e estabelecendo no artigo 18.º da iniciativa que “as forças e serviços de 

segurança são organismos públicos de natureza civil”; 

- simplificação da estrutura de coordenação entre forças e serviços de segurança, passando 

a mesma a ser assegurada a nível interministerial e com recurso ao funcionamento do Conselho 

Superior de Segurança Interna (ainda que com composição diversa da do atual) e do Gabinete 

Coordenador de Segurança2, extinguindo-se, assim, os cargos de Secretário-Geral e de Secretário-

Geral Adjunto do Sistema de Segurança Interna, os gabinetes coordenadores de segurança 

regionais e distritais e a unidade de coordenação antiterrorismo; 

- definição, em lei a aprovar pela Assembleia da República (artigo 7.º e n.º 2 do artigo 9.º), 

das grandes opções da política de segurança interna (das quais devem constar os princípios, 

orientações e medidas prioritárias para garantir ordem e tranquilidade públicas) e programação de 

instalações e equipamentos das forças e equipamentos de segurança (artigo 8.º), dando sequência 

ao previsto na Lei n.º 61/2007, de 10 de setembro (Lei de programação de instalações e 

equipamentos das forças de segurança)3; 

- estabelecimento do elenco das forças e serviços de segurança (no artigo 18.º), deste 

passando a constar especificamente a Polícia Marítima e já não os órgãos da Autoridade Marítima 

Nacional (como são referidos pela Lei em vigor) e acrescentando-se ainda a ASAE e o Corpo da 

Guarda Prisional; 

                                                           
1
 Que, sob a epígrafe “Forças Armadas”, dispõe que “As Forças Armadas colaboram em matéria de segurança interna nos 

termos da Constituição e da lei, competindo ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e ao Chefe do Estado -
Maior -General das Forças Armadas assegurarem entre si a articulação operacional.” 
2
 Cuja extinção, operada pela alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro, apenas 

produzirá efeitos “à data da entrada em vigor do diploma que proceda à revisão da Lei de Segurança Interna” (artigo 47.º 
do mesmo diploma). 
3
 A este respeito, pronunciaram-se, em audição realizada pela 1.ª Comissão no passado dia 15/5/2012, o Senhor 

Deputado António Filipe (PCP), e, em resposta, o Senhor Ministro da Administração Interna (Miguel Macedo), a partir de 
1:29:00 - http://80.251.167.42/videos-canal/XII/SL1/02_com/01_cacdlg/20120515cacdlg_mai.wmv,  

http://80.251.167.42/videos-canal/XII/SL1/02_com/01_cacdlg/20120515cacdlg_mai.wmv
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- definição de um “quadro mínimo de direitos dos profissionais das forças e serviços de 

segurança” que, sendo “serviços públicos com especificidades e exigências próprias”, não devem 

“ser privados do exercício de direitos de natureza sindical e socioprofissional” (n.º 3 do artigo 21.º); 

- finalmente, a introdução de uma disposição relativa à atividade de segurança privada e a 

guardas-noturnos (artigo 22.º), estabelecendo que a primeira “tem um caráter complementar da 

segurança pública e é objeto de lei especial” (n.º 1) e definindo a elaboração anual por parte do 

Governo de um relatório sobre a atividade de segurança privada (n.º 2), como anexo ao Relatório 

Anual de Segurança Interna, a enviar à Assembleia da República, reforçando a previsão já hoje 

constante da alínea b) do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de fevereiro. 

 

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 grupo parlamentar do Partido Comunista Português 

(PCP), no âmbito do poder de iniciativa da lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 

167.º da Constituição e no artigo 118.º do Regimento. Exercer a iniciativa da lei é um dos poderes 

dos deputados [alínea b) do artigo 156.º da Constituição e alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do 

Regimento] e um dos direitos dos grupos parlamentares [alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e alínea f) do artigo 8.º do Regimento]. 

A iniciativa toma a forma de projeto de lei, porque é exercida pelos Deputados ou grupos 

parlamentares, está redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto, é precedida de uma exposição de motivos e é subscrita por 9 Deputados (o limite 

máximo de assinaturas nos projetos de lei é de 20), pelo que cumpre os requisitos formais 

respeitantes às iniciativas em geral [n.º 1 do artigo 119.º e alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento] e aos projetos de lei, em particular (n.º 1 do artigo 123.º do Regimento). 

Não se verifica violação aos “Limites da iniciativa” impostos pelo Regimento nos n.os 1 e 2 do 

artigo 120.º (não infringe a Constituição, define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa e não implica aumento das despesas ou diminuição das receitas do 

Estado previstas no Orçamento). 

Do ponto de vista dos requisitos constitucionais, importa referir que o “Regime das forças de 

segurança” insere-se no âmbito da reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da 
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República [alínea u) do artigo 164.º da Constituição]. Este preceito tem correspondência com o 

artigo 272.º da Constituição. 

A alínea u) do artigo 164.º foi aditada na quarta revisão constitucional (1997), aprovada pela 

Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro, com base numa proposta apresentada pelo Partido 

Socialista com a seguinte redação: “Base de organização das forças de segurança”. Após discussão 

e intervenções várias na Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, a alínea em questão 

passou a comportar a atual redação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

A Constituição não diz, expressamente, o que se entende por “forças de segurança”, nem 

qual o conteúdo e o alcance do respetivo regime abrangido pela tutela constitucional.  

Mas o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre o conceito constitucional de “forças de 

segurança”. A este propósito podemos ler no Acórdão n.º 304/2008: «… o conceito constitucional de 

“forças de segurança” não pode deixar de ser perspetivado numa visão ampla que abranja todos os 

corpos organizados que tenham por missão, principal ou secundária, garantir a segurança 

interna...». 

Quanto ao alcance da reserva absoluta de competência da Assembleia da República, 

constante da alínea u) do artigo 164.º, pode ler-se no mesmo acórdão: «… O “regime das forças de 

segurança” referido na alínea u), do artigo 164.º, da C.R.P., deve, pois, ser entendido apenas na 

aceção de regime geral das forças de segurança, o qual contemplará os fins e os princípios que 

devem nortear as forças de segurança, a previsão dos corpos que as devem compor, o modo de 

inter-relacionação entre eles, as grandes linhas de regulação destes corpos e os princípios básicos 

relativos à interferência das forças de segurança com os direitos fundamentais dos cidadãos.  

Esta a abrangência da reserva de lei consagrada na alínea u) do artigo 164.º da 

Constituição4. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, com as alterações subsequentes, estabelece regras a 

observar no âmbito da publicação, identificação e formulário de diplomas. 

                                                           
4
 O Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre esta matéria noutros acórdãos, designadamente no Acórdão 23/2002 

[que procedeu à fiscalização preventiva da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana], no qual se conclui: «… Há, 
pois, que prosseguir, com vista a descortinar-se o que deve ser incluído no conceito de regime, para os efeitos da alínea 
u) do artigo 164º da Constituição. (…) o que deva ser entendido por «regime», «regime e âmbito» e «regime geral», dir-
se-á que, quanto à matéria ínsita na alínea u) daquele artigo, inequivocamente nela se contêm as regras definidoras 
daquilo que é comum e geral às forças de segurança, as grandes linhas da regulação, a definição dos serviços, 
organizações ou forças que devem compor as forças de segurança, finalidades e os princípios básicos fundamentais …». 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080304.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020023.html
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Como estamos perante uma iniciativa legislativa, observadas algumas disposições da 

designada “lei formulário” e caso a mesma venha ser aprovada sem alterações, apenas se pode 

referir o seguinte: 

- Esta iniciativa contém disposição expressa sobre a entrada em vigor, pelo que se aplica o 

disposto no n.º 1 do artigo 2.º da citada lei (“A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua 

publicação”); 

- Será publicada na 1.ª série do Diário da República, revestindo a forma de lei [alínea c) do 

n.º 2 do artigo 3.º da “lei formulário”]; 

- A presente iniciativa tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, em conformidade 

com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da “lei formulário”. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  

Compete ao Estado assegurar a defesa da legalidade democrática nos termos do artigo 272.º 

da Constituição da República Portuguesa e defender os direitos dos cidadãos, isto é, a obrigação de 

proteção pública dos direitos fundamentais, constituindo assim obrigação do Estado proteger os 

cidadãos contra a agressão de terceiros aos seus direitos. Este preceito constitucional define duas 

regras distintas: o princípio da reserva de lei para a organização das forças de segurança e o 

princípio da unidade da sua organização para todo o território nacional. Ao consagrar o princípio da 

unidade de organização em todo o território nacional, a Constituição estatui a exclusiva competência 

da Assembleia da República e do Governo quanto à criação, definição de tarefas e direção orgânica 

das forças de segurança. 

No desenvolvimento do referido preceito constitucional, o XVII Governo Constitucional, em 12 

de março de 2008, apresentou à Mesa da Assembleia da República a Proposta de Lei n.º 184/X/3.ª 

(Aprova a Lei de Segurança Interna). Nos dias 8 e 9 de Maio de 2008, esta iniciativa foi discutida e 

votada na generalidade em reunião plenária, sendo aprovada com os votos a favor do PS, a 

abstenção do PSD e de 1 deputado do PS e os votos contra do PCP, CDS-PP, BE, PEV e Luísa 

Mesquita (Ninsc).  

Em 11 de Julho do mesmo ano, realizou-se a votação final global do texto final, apresentado 

pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à proposta de 

lei n.º 184/X (Aprova a Lei de Segurança Interna), sendo aprovado, com votos a favor do PS e votos 

contra do PSD, do CDS-PP, do PCP, do BE, do PEV, de 2 Deputados do PS e da Deputada Luísa 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art272
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/cg17.aspx
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c75615668305a586776634842734d5467304c5667755a47396a&fich=ppl184-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+I+s%c3%a9rie&tp=D&Numero=80&Legislatura=X&SessaoLegislativa=3&Data=2008-05-08&Paginas=29-54&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&pagFinalDiarioSupl=
http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+I+s%c3%a9rie&tp=D&Numero=80&Legislatura=X&SessaoLegislativa=3&Data=2008-05-08&Paginas=29-54&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0&pagFinalDiarioSupl=
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Mesquita (Ninsc), originando a Lei n.º 53/2008, de 28 de Agosto5, retificada pela Declaração de 

Rectificação n.º 66-A/2008, de 28 de Outubro, que aprovou a Lei de Segurança Interna.  

De acordo com a Lei de Segurança Interna, no âmbito das competências da Assembleia da 

República, esta aprecia anualmente um relatório6, apresentado pelo Governo, sobre a situação do 

País no que toca à segurança interna, bem como sobre a atividade das forças e dos serviços de 

segurança desenvolvida no ano anterior.  

No que concerne à política de segurança interna, esta lei consagra a presença de dois 

Deputados no Conselho Superior de Segurança Interna, designados pela Assembleia da República 

e eleitos por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta 

dos Deputados em efetividade de funções.   

Cumpre igualmente referir a figura do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, 

que funciona na direta dependência do Primeiro-Ministro, sendo equiparado a Secretário de Estado, 

cuja nomeação é antecedida de audição parlamentar. O Secretário-Geral é nomeado e exonerado 

pelo Primeiro-Ministro, sob proposta conjunta dos Ministros da Administração Interna e da Justiça.  

No domínio das competências que esta lei estabelece ao cargo de Secretário-Geral, 

destacam-se as seguintes: competências de coordenação (artigo 16.º); competências de direção 

(artigo 17.º); competências de controlo (artigo 18.º); e competências de comando operacional (artigo 

19.º). 

Menciona-se ainda o cargo de Secretário-Geral Adjunto, que é equiparado a titular de cargo 

de direção superior de 1.º grau. O Secretário-Geral Adjunto é também nomeado e exonerado pelo 

Primeiro-Ministro, mediante proposta conjunta dos Ministros da Administração Interna e da Justiça. 

Porém, neste caso, exige-se ainda a prévia audição do Secretário-Geral, que pode delegar 

competências no Secretário-Geral Adjunto e é por ele substituído nas suas ausências e 

impedimentos (artigo 20.º). 

Nos termos do artigo 11.º da lei citada, os órgãos do Sistema de Segurança Interna são o 

Conselho Superior de Segurança Interna, o Secretário-Geral e o Gabinete Coordenador de 

Segurança. 

Exercem funções de segurança interna, nos termos previstos do artigo 25.º da Lei de 

Segurança Interna, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia 

Judiciária, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o Serviço de Informações de Segurança. 

                                                           
5
  A Lei nº 53/2008, de 28 de Agosto revogou a Lei nº 20/87, de 12 de Junho

5
 com as alterações introduzidas pela Lei nº 

8/91, de 1 de Abril
5
 (Lei de Segurança Interna).  

6
 O Relatório anual de Segurança Interna de 2011 foi apresentado na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias, aguardando ainda discussão e aprovação do respetivo parecer. A sua discussão em 

reunião plenária ainda não está agendada. 

http://dre.pt/pdf1s/2008/08/16700/0613506141.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2008/10/20901/0000200002.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2008/10/20901/0000200002.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1987/06/13400/22942297.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/04/075A00/16241624.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1991/04/075A00/16241624.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/555724/2012-03-30_relat_rio_anual_seguran_a_interna.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=92676&ACT_TP=RSI
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Exercem ainda funções de segurança, os órgãos da Autoridade Marítima Nacional e os órgãos do 

Sistema da Autoridade Aeronáutica, nos casos e nos termos previstos na respetiva legislação. 

Finalmente, refira-se que no âmbito da reforma da Administração Pública, e no cumprimento 

dos objetivos de redução da despesa pública a que o país está vinculado, o XIX Governo 

Constitucional, aprovou o Decreto-Lei n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro (Aprova a Orgânica da 

Presidência do Conselho de Ministros), que prevê a extinção do Gabinete Coordenador de 

Segurança, ainda que a extinção desta entidade apenas se torne efetiva quando entrar em vigor o 

diploma que proceda à revisão da Lei de Segurança Interna, de modo a uma adequada 

reorganização do sistema de segurança interna. 
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Numa aceção holística, as atividades da polícia classificam-se em tarefas de previsão, de 

prevenção e de repressão. Para conseguir levar a cabo a tarefa de previsão, ou seja, antecipar a 

prevenção, a polícia necessita de recorrer à produção de informação e ao seu posterior tratamento, 

tendo em vista tanto a manutenção da ordem pública como a prevenção da criminalidade.  

http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo.aspx
http://dre.pt/pdf1s/2011/12/24901/0000200014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=40728
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=40728
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Segurança Interna na política externa nacional. Segurança e defesa. Loures. Nº 12 (Dez. 2009/Fev. 

2010), p. 86-98. Cota: RP-337. 

Este artigo analisa o tema da segurança interna bem como as suas implicações ao nível da 

política externa nacional.  

A globalização e a internacionalização das questões de segurança e da ameaça terrorista 

têm provocado uma crescente descoincidência entre a fronteira geopolítica e a fronteira da 

segurança, bem como uma indissociável ligação e interpenetração entre a segurança externa e 

interna. A segurança interna deixa de ser um fenómeno geograficamente fixado e o vetor externo 

passa a constituir uma dimensão construtiva e explicativa da dimensão interna de segurança, apesar 

da tradição de separação das duas dimensões. 

 

MATOS, Hermínio Joaquim de – O sistema de segurança interna: o caso Português. 

Estratégia. Lisboa. V. 19 (2010), p. 175-246. Cota: RP-320. 

Este trabalho resulta de uma adaptação de uma dissertação de mestrado apresentada pelo 

autor em 2008, no ISCTE, no âmbito do Curso de Mestrado em História, Defesa e Relações 

internacionais. Nele pretende-se efetuar uma análise crítica das propostas do novo Sistema de 

Segurança Interna e da nova Lei de Segurança Interna. 

As propostas agora em análise resultam de uma transfiguração do ambiente estratégico e 

conflitual com que os Estados se confrontam na atualidade, reflexo de uma criminalidade melhor 

organizada, mais apetrechada e mais violenta. 

 

PORTUGAL. Ministério da Administração Interna. Sistema de Segurança Interna. Relatório 

anual de Segurança Interna 2011 [Em linha]. Lisboa: Sistema de Segurança Interna, 2012. 

[Consult. 21 Maio 2012]. Disponível em WWW:< 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=9

2676&ACT_TP=RSI 

Esta obra, como o próprio título indica, apresenta o relatório anual de segurança interna, 

relativo ao ano de 2011. Nele é feito um balanço da atividade, uma caracterização da segurança 

interna, uma avaliação dos resultados operacionais no sistema de segurança interna, um balanço da 

atuação internacional e, por último, são apresentadas orientações estratégicas para 2012. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=92676&ACT_TP=RSI
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=92676&ACT_TP=RSI
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REVISTA portuguesa de ciência política. Lisboa, 2010, n.º 0 (2010). ISSN 1647-4090. 

Cota: RP-11. 

Este número da revista contém um caderno intitulado “Dos fundamentos do Estado” dedicado 

a aspetos de segurança, nomeadamente ao nível da segurança interna do Estado português. O 

caderno é composto por cinco artigos, de autores diferentes, que abordam os seguintes temas: 

prevenção, polícia e segurança - pública e privada; a reforma dos sistemas de segurança interna, o 

caso português; o sistema de segurança interna em Portugal, unificação das polícias; políticas 

públicas de segurança - novo paradigma e, por último, o empenhamento do sistema nacional de 

forças face ao conceito de segurança. 

 

SANTOS, José Loureiro dos – Propostas e contributos para uma estratégia de Segurança 

Nacional. Segurança e defesa. Loures. Nº 15 (Out/Dez. 2010), p. 33-39. Cota: RP-337. 

Neste artigo o autor apresenta um conjunto de propostas e contributos para uma estratégia 

de segurança nacional. 

A segurança nacional não se limita, como muitos ainda pensam, ao emprego das forças de 

segurança interna (polícias) e às forças de segurança externa (forças militares) para fazer frente às 

ameaças de violência organizada provenientes de outros atores, estatais ou não estatais. Para lá 

destas ameaças, um país é permanentemente visado com um vasto leque de ameaças de natureza 

não militar, cujos efeitos podem ser tanto ou mais demolidores do que as que envolvem coação 

militar. 

 

SOUSA, Pedro – Segurança Interna e Defesa Nacional: uma evolução para o conceito de 

Segurança Nacional. Segurança e defesa. Loures. N.º 13 (Mar/Jun. 2010), p. 70-78. Cota: 337. 

O autor começa por analisar a dicotomia política de segurança interna versus política de 

segurança externa, para de seguida sublinhar a necessidade da evolução para um novo conceito de 

segurança nacional.  

Atualmente, em virtude da existência da criminalidade organizada, do tráfico de droga e de 

pessoas e do terrorismo transnacional, que se apresenta hoje como uma ameaça verdadeiramente 

global a que nenhum Estado e nenhuma democracia estão imunes, é fácil compreender que a 

distinção entre área de atuação externa e área de atuação interna perdeu a clareza do passado. 

Esta constatação poder-nos-á levar a ter que reconhecer que a ameaça e a agressão 

externas estão eventualmente dentro dos países e que as definições tradicionais de segurança e 

defesa, e de segurança interna e segurança externa, reclamam uma nova articulação.  
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VICENTE, Paulo Alexandre Rodrigues – As Forças Armadas e a Segurança Interna: o caso 

Nacional. Revista militar. Lisboa. Vol. 63, n.º 5 (Maio. 2011), p. 771-787. Cota: RP-401. 

Neste artigo o autor procura responder à pergunta se as Forças Armadas são um agente da 

segurança interna, analisando especificamente o caso português. 

Tendo em conta a atualidade e pertinência deste tema, o autor procura com este trabalho 

analisar a integração das Forças Armadas com as diferentes agências da segurança e defesa 

nacional ao nível da segurança interna do nosso país. 

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

Em fevereiro de 2010, a Presidência espanhola da UE apresentou uma proposta de 

estratégia de Segurança Interna na União Europeia ("Rumo a um modelo europeu de segurança") e 

convidou a Comissão a identificar propostas concretas para a sua execução. 

Em novembro de 2010, a Comissão adotou, no âmbito do Programa de Estocolmo, a 

estratégia de segurança interna da UE e determinou cinco prioridades da UE para os próximos anos 

(ver IP/10/1535 e MEMO/10/598). A «Estratégia de Segurança Interna da UE em Ação» abrange 41 

ações, centradas nas ameaças de segurança mais prementes atualmente defrontadas pela Europa. 

Incluem uma agenda comum para desmantelar as redes de criminalidade e de terroristas, proteger 

os cidadãos, as empresas e as sociedades contra a cibercriminalidade, aumentar a segurança da 

UE através de uma gestão mais inteligente das fronteiras e reforçar o estado de preparação e a 

capacidade de resposta da União às crises. 

A Comissão publicou a 25 de novembro de 2011 o primeiro relatório7 relativo à Estratégia de 

Segurança Interna que foi lançado no ano passado, em que define questões que necessitam de um 

maior aprofundamento e efetua um balanço dos progressos realizados.  

O relatório sobre a estratégia de segurança interna indica que pelo menos três novas 

ameaças suscitam especial preocupação: 

- A Internet, embora seja hoje uma parte integrante e indispensável da nossa vida diária, está 

a transformar-se igualmente num facilitador em linha de toda uma série de atividades criminais e 

num veículo para propaganda terrorista; 

- As atuais crises económicas são acompanhadas de uma redução dos recursos de que 

dispõem as autoridades públicas para fazer face às ameaças referentes à segurança interna; 

                                                           
7
 Relatório sobre a Estratégia de Segurança Interna:  

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125 
Inquérito especial do Eurobarómetro sobre segurança interna: 
MEMO/11/829 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05842-re02.en10.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1535&format=HTML&aged=0&language=PT&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/598&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/829&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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- Os recentes acontecimentos verificados nos países vizinhos da EU deram origem a 

movimentos de população consideráveis, o que, por sua vez, coloca pressão nas fronteiras externas 

da UE e, nalguns casos, cria condições favoráveis ao reforço de atividades criminosas. 

Em 20128, como seguimento concreto das prioridades identificadas na estratégia de 

segurança interna, a Comissão Europeia irá, entre outras medidas, adotar um pacote de medidas 

sobre o confisco e a recuperação de bens provenientes das atividades criminosas, organizar uma 

conferência de alto nível em matéria de luta contra o extremismo violento e desenvolver uma 

estratégia europeia global para a segurança da Internet. 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

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

Reino Unido. 

ITÁLIA 

Não foi encontrada legislação que regule em Itália uma estrutura idêntica ao “Sistema de 

segurança Interna”, como sucede no nosso ordenamento jurídico. O que existe em Itália é uma 

“Agência de Informações e Segurança Interna” (AISI) criada pela Lei n.º 124/2007, de 3 de Agosto, 

no âmbito da denominada “intelligence”. A esta é confiada “a tarefa de procurar e tratar todas as 

informações úteis para a defesa da segurança interna da República e das instituições democráticas 

previstas na Constituição, desde que ameaçadas, bem como de todas as atividades subversivas e 

de todas as formas de agressão criminal ou terrorista”. 

Para além desta agência e das previsões de política de serviço de informações previstas na 

referida lei de 2007, há que ter em conta a existência do ‘Departamento de Segurança Pública’ 

(Dipartimento della pubblica sicurezza) dentro da orgânica do Ministério do Interior (Administração 

Interna). Esse órgão é supervisionado por uma figura jurídica reconduzível à do secretário-geral do 

serviço de informações português. 

Este departamento está sob supervisão de um ‘perfeito’ com as funções de “Chefe da 

Polícia” e que é o “Diretor geral da segurança pública”. O mesmo órgão procede à aplicação da 

política de “Ordem e de Segurança Pública”; à coordenação técnico-operativa das Forças de Polícia; 

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

                                                           
8
 “Informação detalhada sobre a política da UE em matéria de segurança interna disponível no endereço 

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/iss/internal_security_intro_en.htm 
 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/intelligence/099_Legge_3_agosto_2007_n._124.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip_pubblica_sicurezza/
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/iss/internal_security_intro_en.htm
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Neste país também se verifica o controlo parlamentar dos serviços de informação, através de 

uma comissão parlamentar bicameral. A mesma é o “Comitato parlamentare per i servizi di 

informazione e sicurezza e per il segreto di Stato”. 

A comissão parlamentar para os serviços de informação e segurança e o segredo de Estado 

foi criada pela Lei n.º 801/1977, de 24 de Outubro (artigo 11), que reorganizou o sistema da política 

de informações e dos serviços de informação e segurança. É composta por quatro deputados e por 

quatro senadores, nomeados pelos Presidentes das Câmaras (de Deputados e Senado), de modo a 

assegurar a composição proporcional do órgão relativamente à consistência dos grupos 

parlamentares. Os presidentes procedem à nomeação com base nas indicações formuladas pelos 

próprios grupos. 

Os membros da comissão estão vinculados ao segredo relativamente às informações 

adquiridas e às propostas e assuntos abordados no exercício das próprias funções. As atividades da 

Comissão estão cobertas pelo segredo e esta exerce as suas funções aplicando o regulamento do 

ramo do Parlamento ao qual pertence o Presidente em exercício. Não existe um regulamento 

interno. 

Sempre que necessário, a Comissão pode apresentar propostas e observações, das quais 

pode dar conhecimento às Câmaras, quando o considere oportuno, mediante relatórios. Para a 

apresentação dos mesmos não está prevista uma cadência pré determinada. 

O Governo informa o Parlamento a cada seis meses, mediante um “relatório sobre a política 

informativa e de segurança” e apresenta os resultados obtidos. 

Na página web da Comissão pode ser consultada a legislação pertinente para a análise da 

matéria abordada pela presente iniciativa legislativa. 

O Capítulo IV da referida lei prevê o ‘Controlo Parlamentar’ do Sistema de Informações – 

artigos 30.º a 38.º da mesma lei. 

Está prevista a constituição de uma Comissão Parlamentar para a Segurança da República 

(Copasir), composta por cinco deputados e cinco senadores, nomeados no prazo de vinte dias, após 

o início de cada legislatura pelos presidentes das duas câmaras, proporcionalmente ao número de 

componentes dos grupos parlamentares, garantindo contudo a representação paritária da maioria e 

da oposição, não esquecendo a especificidade das tarefas da Comissão. (artigo 30.º) 

Os Relatórios da Comissão parlamentar podem ser consultados no sítio dos Serviços de 

Informação e Segurança da República Italiana. 

 

 

 

http://www.camera.it/_bicamerali/sis/home.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/home.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/norme/l801-77b.htm#11
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/xdocgov.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/xdocgov.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/sis/xleggi.htm
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/controllo_parlamentare
http://www.camera.it/436?shadow_organo_parlamentare=1531&natura=B
http://www.sistemadiinformazioneperlasicurezza.gov.it/pdcweb.nsf/pagine/relazioni
http://www.sistemadiinformazioneperlasicurezza.gov.it/pdcweb.nsf/pagine/relazioni
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REINO UNIDO 

No Reino Unido, a coordenação das atividades dos serviços que atuam no âmbito da 

segurança interna é levada a cabo aos níveis ministerial, parlamentar e judicial. 

Ao nível ministerial, o Primeiro-Ministro é o máximo responsável pelos serviços de 

segurança. Para tal, é apoiado pela ação do Coordenador de Segurança e Informações (Security 

and Intelligence Co-ordinator), que é o responsável efetivo pela coordenação das atividades das 

várias agências. 

Ao nível parlamentar, a Intelligence and Security Committee, composta por nove Deputados 

da Câmara dos Lordes ou dos Comuns nomeados pelo Primeiro-Ministro, sob consulta do líder da 

oposição, foi dotada poderes de análise sobre as atividades, orçamento, gestão e política do 

Security Service (MI5), o Secret Intelligence Service (SIS ou MI6) e o Government Communications 

Headquarters (GCHQ). Foi criada pelo Intelligence  Services Act 1994, responde perante o Primeiro-

Ministro e estende os seus poderes de supervisão a outros grupos de trabalho do Governo que 

desenvolvem atividade neste domínio (o Joint Intelligence Committee, o Assessments Staff, o 

Intelligence, Security and Resilience Group e o Defence Intelligence Staff).  

No sítio web da Comissão, é possível aceder aos relatórios aprovados, bem como a mais 

informação que possa ser considerada relevante. 

Por outro lado, a National Security Strategy (Estratégia de Segurança Nacional, que neste 

momento se designa Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy) é 

apreciada pela Comissão mista parlamentar (Lordes e Comuns) sobre a Segurança Nacional, que, 

na sua nova composição, foi nomeada no final de 2010. A Comissão aprecia e analisa também o 

relatório anual a submeter pelo Governo sobre a implementação da estratégia. Sobre este 

documento estratégico, recomenda-se a leitura dos seguintes documentos: 

- The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an interdependent world; 

- Security for the Next Generation: The National Security Strategy of the United Kingdom: 

Update 2009; 

- Cyber Security Strategy of the United Kingdom: safety, security and resilience in cyber 

space.  

Ao nível judicial, de acordo com o disposto no Regulation of Investigative Powers Act 2000 

(RIPA), o Primeiro-Ministro nomeia, por um período de três anos, dois comissários independentes, 

que supervisionam as atividades dos serviços de segurança: 

- Interception of Communications Commissioner (artigo 57 do RIPA) – responsável por 

apreciar os mandados para a interceção de comunicações e por garantir que o produto da 

interceção é tratado corretamente. 

http://www.parliament.uk/business/news/2009/05/commons-debates-intelligence-and-security-committee-report/
http://www.mi5.gov.uk/
http://www.sis.gov.uk/output/sis-home-welcome.html
http://www.gchq.gov.uk/Pages/homepage.aspx
http://www.gchq.gov.uk/Pages/homepage.aspx
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/13/pdfs/ukpga_19940013_en.pdf
http://isc.independent.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_191639.pdf?CID=PDF&PLA=furl&CRE=nationalsecuritystrategy
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/national-security-strategy/
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm72/7291/7291.pdf
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm75/7590/7590.pdf
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm75/7590/7590.pdf
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7642/7642.pdf
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm76/7642/7642.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents
https://www.mi5.gov.uk/output/interception-of-communications-commissioner.html
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- Intelligence Services Commissioner (artigo 59 do RIPA) - responsável por apreciar os 

mandados para a realização de vigilância que se considere intrusiva da privacidade. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

Efetuada consulta à base de dados da actividade parlamentar e do processo legislativo 

(PLC), não apurámos a existência de iniciativas legislativas nem petições pendentes sobre a mesma 

matéria. 

 

V. Consultas e contributos 

Não se afigura necessária a realização de qualquer audição prévia. 

 

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

aplicação 

Os elementos disponíveis não permitem avaliar, em concreto, quais os custos com a 

aplicação da presente iniciativa. 

Do ponto de vista jurídico, como consta da análise efetuada no ponto II da presente nota 

técnica, parece não haver violação do princípio designado por “lei-travão”. 

 

 

https://www.mi5.gov.uk/output/intelligence-services-commissioner.html

