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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da 

República 

 

 

 

Registo V. Ref.ª  Data 

   22-06-2022 

 

ASSUNTO: Parecer sobre a  Proposta de Lei n.º 12/XV/1.ª (GOV) - Transpõe a 

Diretiva (UE) 2019/884, no que diz respeito ao intercâmbio de 

informações sobre nacionais de países terceiros. 

 

Para os devidos efeitos, junto se envia o parecer relativo à Proposta de 

Lei n.º 12/XV/1.ª (GOV) - Transpõe a Diretiva (UE) 2019/884, no que diz respeito ao 

intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros, tendo as respetivas 

partes I e III sido aprovadas com os votos a favor do PS, do PSD, do IL, do BE e do 

DURP do Livre e a abstenção do PCP, na ausência do CH e da DURP do PAN, na 

reunião de 22 de junho de 2022 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

(Fernando Negrão) 

mailto:1cacdlg@ar.parlamento.pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121505
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121505
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121505
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS 

 

PARECER 

PROPOSTA DE LEI Nº 12/XV/1ª  

Transpõe a Diretiva (UE) 2019/884, no que diz respeito ao intercâmbio de informações 

sobre nacionais de países terceiros 

 

PARTE I – CONSIDERANDOS 

I. a) Nota introdutória 

O Governo apresentou à Assembleia da República, em 26 de maio de 2022, a Proposta de lei 

nº 12/XV/1ª – “Transpõe a Diretiva (UE) 2019/884, no que diz respeito ao intercâmbio de 

informações sobre nacionais de países terceiros”, a qual vem acompanhada, além da 

avaliação do impacto de género, dos pareceres do Conselho Superior da Magistratura, da 

Ordem dos Advogados, e da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 167.º, na alínea d) 

do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e, igualmente, no 

artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), reunindo os requisitos formais 

previstos no artigo 124.º desse mesmo Regimento. 

Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República de 27 de maio de 

2022, a iniciativa vertente baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias para emissão do respetivo parecer. 
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De acordo com o Governo foi ainda promovida a audição do Conselho Superior do Ministério 

Publico, não se encontrando, todavia, disponível o parecer desta entidade. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou pareceres 

ao Conselho Superior da Magistratura, à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior do 

Ministério Público, e à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). À data da 

elaboração do presente relatório foram recebidos os contributos da Ordem dos Advogados e 

da CNPD. 

A discussão na generalidade da Proposta de lei nº 12/XV/1ª encontra-se agendada para o 

próximo dia 24 de junho. 

 

I. b) Objeto, conteúdo e motivação da iniciativa 

A presente iniciativa legislativa visa proceder à transposição para a ordem jurídica interna da 

Diretiva (EU) nº 2019/884 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019 que 

altera a Decisão-Quadro 2009/315/JAI do Conselho, no que diz respeito ao intercâmbio de 

informações sobre nacionais de países terceiros e ao sistema europeu de informação sobre 

os registos criminais (ECRIS), e que substitui a Decisão 2009/316/JAI do Conselho.  

Como se explicita na Exposição de Motivos da iniciativa a União Europeia vem procurando 

tornar mais eficaz e precisa a troca de informações entre Estados-Membros sobre o registo 

criminal de pessoas nacionais de países terceiros, apátridas ou de nacionalidade 

desconhecida. 

Foi neste sentido que foi aprovado o Regulamento (EU) 2019/8161, que veio criar um 

sistema centralizado que permite a determinação dos Estados-Membros que possuem 

informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e de apátridas, 

possibilitando, assim, o acesso a esses dados pessoais e à sua utilização, designadamente na 

emissão de certificados de registo criminal. 

 
1 Regulamento (UE) 2019/816 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, que cria um sistema 
centralizado para a determinação dos Estados-Membros que possuem informações sobre condenações de nacionais de 
países terceiros e de apátridas (ECRIS-TCN) tendo em vista completar o Sistema Europeu de Informação sobre Registos 
Criminais e que altera o Regulamento (UE) 2018/1726 (Regulamento (UE) 2019/816). 
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Em simultâneo foi aprovada a Diretiva (UE) 2019/884, que promoveu as alterações 

necessárias para permitir a troca eficaz de informações sobre condenações de nacionais de 

países terceiros através do referido Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais 

(ECRIS).  

A Proposta de lei em análise visa, assim, conformar o regime jurídico nacional de 

identificação criminal às supra referidas normas da União, designadamente, ao novo quadro 

legal europeu de intercâmbio de informação entre os Estados-Membros sobre os registos 

criminais relativos a pessoas nacionais de países terceiros, apátridas ou de nacionalidade 

desconhecida. 

Para tal, a presente iniciativa legislativa propõe-se proceder à alteração da Lei nº 37/2015, 

de 5 de maio – Lei de Identificação Criminal (LIC)2 e à versão atual do Decreto-lei 

nº171/2015, de 25 de agosto que “Regulamenta e desenvolve o regime jurídico da 

identificação criminal, aprovado pela Lei n.º 37/2015, de 5 de maio”. 

A iniciativa em apreço contém seis artigos preambulares: o primeiro, definindo o respetivo 

objeto; o segundo, procedendo à alteração dos artigos 2º, 29º, 31º, 32º, 34º, 38º, 42º e 43º 

da Lei nº 37/2015, de 5 de maio; o terceiro, que procede à alteração dos artigos 19º e 34º do 

Decreto-lei nº 171/2015, de 25 de agosto, na sua redação atual; o quarto que revoga o 

artigo 36º do Decreto-lei nº 171/2015, de 25 de agosto; o quinto respeitante à republicação 

em anexo da Lei nº 37/2015, de 5 de maio; e o sexto artigo e último, respeitante à entrada 

em vigor da lei, 90 dias após a respetiva publicação. 

Das alterações que são propostas destacam-se as seguintes: 

São introduzidas alterações ao artigo 29º da LIC, que regula os pedidos de informações a 

enviar às autoridades centrais estrangeiras, no sentido de obrigar sempre a uma consulta 

prévia junto de outros Estados-membros que detenham informação sobre condenações 

anteriores da pessoa nacional de um país terceiro, apátrida ou de nacionalidade 

 
2 Lei nº 37/2015, de 5 de maio, que “Estabelece os princípios gerais que regem a organização e o funcionamento da 
identificação criminal, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão-Quadro 2009/315/JAI, do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2009, relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registo criminal entre 
os Estados membros, e revoga a Lei n.º 57/98, de 18 de agosto”. 
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desconhecida, no âmbito da emissão de certificado de registo criminal português, para que 

essas informações sejam juntas ao certificado.  

Em consonância, altera-se o artigo 31º da LIC, garantindo que os serviços de informação 

criminal portugueses respondem aos pedidos de informações sobre registo criminal de 

pessoas de países terceiros, apátridas ou de nacionalidade desconhecida remetidos pelas 

autoridades centrais de outros Estados-Membros, independentemente de essas pessoas 

residirem ou terem residido em território nacional. 

Por outro lado, deixa-se expresso no artigo 32º da LIC que as autoridades portuguesas têm 

10 e 20 dias úteis, conforme os casos, para satisfazerem os pedidos de informação recebidos 

pelas autoridades nacionais estrangeiras. 

Quanto ao artigo 34º da LIC, relativo ao suporte da transmissão de informações, estabelece-

se expressamente que a transmissão de informações entre os serviços de identificação 

criminal e as autoridades centrais dos restantes Estados-Membros é efetuada por via 

eletrónica, através do sistema europeu de informação sobre os registos criminais (ECRIS). 

Adita-se ainda um nº 2 a este artigo, onde se prevê que caso o sistema não esteja disponível, 

a transmissão de informações é efetuada, ponderando a segurança da transmissão, por 

qualquer meio suscetível de deixar registo escrito, em condições que permitam à autoridade 

central do Estado membro da receção verificar a sua autenticidade. 

Aproveitando ainda as alterações legislativas à Lei nº 37/2015, de 5 de maio e ao Decreto-lei 

nº 171/2015, de 25 de agosto, que a regulamenta, são corrigidas as remissões para a Lei nº 

67/98, de 26 de outubro, pelas referências ao RGPD, à Lei nº 58/2019, de 8 de agosto3, e à 

Lei nº 59/2019, de 8 de agosto4, incluindo no que diz respeito ao regime sancionatório (cfr. 

artigos 38º e 43º da LIC). 

Por último, refira-se que as alterações à regulamentação da LIC (Decreto-lei nº 171/2015, de 

25 de agosto) são primacialmente ajustamentos que decorrem do necessário alinhamento 

 
3 Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto - Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 
4 Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto - Aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, 
deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, transpondo a Diretiva (UE) 
2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 
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da redação e conteúdo, com as alterações introduzidas na Lei nº 37/2015, de 5 de maio, 

bem como, para proceder à atualização das remissões em matéria de proteção de dados. 

 

I. c) Enquadramento legal e antecedentes  

O Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais (ECRIS) é um sistema eletrónico 

de intercâmbio de informações sobre as condenações anteriores proferidas contra uma 

determinada pessoa por tribunais penais na UE, para efeitos de processo penal contra essa 

pessoa e, se tal for permitido pela legislação nacional, para outros fins diferentes.  

O seu objetivo do consiste em melhorar a segurança dos cidadãos num espaço europeu de 

liberdade, segurança e justiça, permitindo um intercâmbio eficaz entre os Estados-Membros 

de informações sobre condenações penais anteriores proferidas por tribunais penais na UE. 

O ECRIS entrou em funcionamento em abril de 2012 e é regido pela Decisão-Quadro 

2009/315/JAI do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, relativa à organização e ao conteúdo 

do intercâmbio de informações extraídas do registo criminal entre os Estados-Membros, e 

pela Decisão 2009/316/JAI do Conselho, de 6 de abril de 2009, relativa à criação do sistema 

europeu de informação sobre os registos criminais. 

O Conselho Europeu e o Conselho de Ministros «Justiça e Assuntos Internos» referiram em 

diversas ocasiões a importância de melhorar o atual Sistema Europeu de Informação sobre 

os Registos Criminais (ECRIS). Foi nesse sentido, em 20 de novembro de 2015, que o 

Conselho de Ministros «Justiça e Assuntos Internos» concluiu que a utilização plena do 

Sistema pelos Estados-Membros e a apresentação pela Comissão de uma proposta de 

extensão do âmbito de aplicação do ECRIS aos nacionais de países terceiros contribuiriam 

para a resposta da justiça penal à radicalização que conduz ao terrorismo e ao extremismo 

violento, cumprindo igualmente um dos objetivos da Agenda Europeia para a Segurança5. 

Em 2017, o Conselho Europeu definiu a sua orientação geral relativamente à necessidade de 

aprovação de um pacote legislativo com o objetivo de estabelecer um mecanismo eficaz 

 
5 «Agenda Europeia para a Segurança» — Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 28 de abril de 2015, COM(2015)185 final. 
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para permitir o acesso às informações do registo criminal de nacionais de países terceiros e 

apátridas que tenham sido condenados na UE.  

O referido pacote legislativo previa um regulamento, com o objetivo de estabelecer um 

sistema centralizado para identificar o Estado-Membro ou os Estados-Membros que 

possuíssem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e uma diretiva, 

visando a alteração da decisão-quadro existente sobre o ECRIS à luz deste novo sistema 

centralizado de informações sobre nacionais de países terceiros. 

No seguimento dessas decisões, em 22 de maio de 20196, foi publicado no Jornal Oficial da 

União Europeia, o Regulamento (UE) 2019/816, que veio completar o Sistema Europeu de 

Registos Criminais (ECRIS), criando as condições que permitem às autoridades centrais dos 

Estados-membros determinar com rapidez e eficácia que outros Estados-Membros possuem 

informações sobre registos criminais de cidadãos de países terceiros (ECRIS-TCN). No 

entanto, este Sistema deverá conter apenas informações sobre a identidade de nacionais de 

países terceiros que tenham sido objeto de condenação por um tribunal penal da UE. 

O regulamento estabelece as regras que criam o sistema centralizado e especifica os dados a 

incluir, o respetivo período de conservação e os direitos de acesso. Estipula a repartição de 

responsabilidades entre os Estados-Membros e a eu-LISA, a agência que tem por missão o 

desenvolvimento e funcionamento do sistema, e define igualmente as disposições em 

matéria de proteção de dados necessárias para completar a legislação existente. 

Por seu lado, a Diretiva (EU) 2019/884, de 17 de abril de 2019, veio estabelecer as alterações 

necessárias para permitir a troca eficaz de informações sobre condenações de nacionais de 

países terceiros através do ECRIS. Em concreto, consagra obrigações aos Estados-Membros 

no sentido de tomarem as medidas necessárias para assegurar que as decisões de 

condenação sejam acompanhadas de informações sobre a nacionalidade ou nacionalidades 

 
6 Até 2019, o ECRIS permitia um intercâmbio eficiente de informações entre os Estados-Membros sobre condenações 
penais na UE. No entanto, a maior parte das informações trocadas referia-se a cidadãos da EU e embora já fosse possível o 
intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros através do ECRIS, não existia qualquer procedimento ou 
mecanismo europeu comum para que esse intercâmbio se processasse efetivamente. As informações sobre as 
condenações de nacionais de países terceiros na UE não estavam compiladas no Estado-Membro de nacionalidade, como 
acontece relativamente aos nacionais dos Estados-Membros, mas encontravam-se apenas armazenadas no Estado-Membro 
em que a condenação tivesse sido proferida. Por conseguinte, o quadro completo dos antecedentes criminais de nacionais 
de países terceiros só poderia ser obtido se fossem solicitadas informações a todos os Estados-Membros. 
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da pessoa condenada, na medida em que os Estados-Membros disponham de tais 

informações. Além disso, introduz procedimentos de resposta aos pedidos de informações, 

assegura que os extratos do registo criminal solicitados pelos nacionais de países terceiros 

sejam complementados com informações de outros Estados-Membros, e introduz as 

alterações técnicas necessárias para garantir o funcionamento do sistema de intercâmbio de 

informações. 

Com estes instrumentos jurídicos os Estados-Membros passam a ficar na posse de 

informações que são consideradas relevantes no quadro da luta contra a criminalidade 

organizada e o terrorismo. 

No plano nacional a matéria em apreço é regulada pela Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, que 

“Estabelece os princípios gerais que regem a organização e o funcionamento da identificação 

criminal, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão-Quadro 2009/315/JAI, do 

Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio 

de informações extraídas do registo criminal entre os Estados membros, e revoga a Lei n.º 

57/98, de 18 de agosto” e que veio revogar o anterior diploma legislativo enquadrador da 

matéria, a Lei n.º 57/98, de 18 de agosto. 

É o Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto que regulamenta e desenvolve o regime 

jurídico da identificação criminal, aprovado pela Lei n.º 37/2015, de 5 de maio. Tendo por 

objeto regulamentar e desenvolver os princípios gerais da organização e do funcionamento 

da identificação criminal estabelecidos na Lei de Identificação Criminal, pretende-se 

concentrar num único diploma todas as normas necessárias a uma tal regulamentação, 

estabelecendo as regras relativas à transmissão da informação aos serviços de identificação 

criminal, à organização do sistema de informação de suporte ao registo dessa informação e à 

concretização do acesso à mesma por quem possua legitimidade para tal. 

 

 

 

 

PARTE II – OPINIÃO DA RELATORA 
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A signatária do presente relatório exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião política 

sobre a Proposta de Lei n.º 12/XV/1ª, a qual é, de resto, de “elaboração facultativa” nos 

termos do n.º 3 do artigo 137º do Regimento da Assembleia da República. 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

1. O Governo apresentou à Assembleia da República a Proposta de lei nº 12/XV/1ª - – 

“Transpõe a Diretiva (UE) 2019/884, no que diz respeito ao intercâmbio de 

informações sobre nacionais de países terceiros”. 

2. Com a presente iniciativa legislativa visa-se conformar o regime jurídico nacional de 

identificação criminal às atuais normas da União, designadamente, ao novo quadro 

legal europeu de intercâmbio de informação entre os Estados-Membros sobre os 

registos criminais relativos a pessoas nacionais de países terceiros, apátridas ou de 

nacionalidade desconhecida. 

3. Para tal, a proposta de lei procede à alteração da Lei nº 37/2015, de 5 de maio, Lei de 

Identificação Criminal, e do Decreto-lei nº 171/2015, de 25 de agosto, que 

“Regulamenta e desenvolve o regime jurídico da identificação criminal, aprovado 

pela Lei n.º 37/2015, de 5 de maio”. 

4. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias é de parecer que a Proposta de lei nº 12/XV/1ª – “Transpõe a Diretiva (UE) 

2019/884, no que diz respeito ao intercâmbio de informações sobre nacionais de 

países terceiros” reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido 

e votado em plenário. 

 

PARTE IV – ANEXO 




