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Conselho de Ministros:

Decreto n.º 18/2013:

Aprova o Regulamento do Estatuto dos Membros do Serviço               

de Informações e Segurança do Estado, aprovado pela Lei             

n.º 13/2012, de 8 de Fevereiro.

Decreto n.º 19/2013:

Aprova o Regulamento da Lei n.º 12/2012, de 8 de Fevereiro,                

de revisão da Lei n.º 20/91, de 23 de Agosto, que cria o Serviço 

de Informação e Segurança do Estado (SISE).

Resolução n.º 23/2013:

Ratifica o Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura                               

e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degra-

dantes e atribui à Comissão Nacional de Direitos Humanos                                                                                                                     

a  responsabilidade de exercer o mandato do mecanismo nacional 

que deve ser estabelecido nos termos do artigo 17 do Protocolo.

Resolução n.º 24/2013:

Autoriza o Ministro que superintende a área Penitenciária                  

a constituir uma Equipa Técnica para negociar os termos 

da concessão a ser estabelecida pelo Governo da República 

de Moçambique e a sociedade concessionária, bem como                  

a celebrar o respectivo contrato, em nome e representação 

do Governo da República de Moçambique.

Imprensa Nacional de Moçambique, E.P.

Rectificação:

Rectifica a numeração repetida das Resoluções n.ºs 6, 7 e 8/2013,                       

do Conselho de Ministros, publicadas no Boletim da República 

n.º 21, 1.ª Série, de 13 de Março.

Conselho de Ministros

Decreto n.º 18/2013

de 3 de Maio

Havendo necessidade de regulamentar o Estatuto dos Membros 
do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE), 

ao abrigo do artigo 2 da Lei n.º 13/2012, de 8 de Fevereiro,                            
o Conselho de Ministros decreta:

Artigo 1. É aprovado o Regulamento do Estatuto dos Membros 
do Serviço de Informações e Segurança do Estado, aprovado pela 
Lei n.º 13/2012, de 8 de Fevereiro, em anexo ao presente Decreto 
e que dele faz parte integrante.

Art. 2. O presente Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 26 de Março 
de 2013.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Alberto Clementino António Vaquina.

Regulamento do Estatuto dos Membros            
do Serviço de Informações e Segurança            

do Estado
CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIgO 1

(Objecto)

O presente Regulamento tem por objecto regulamentar                         
o Estatuto dos Membros do Serviço de Informações e Segurança 
do Estado (SISE), aprovado pela Lei n.º 13/2012, de 8                                                                                
de Fevereiro.

ARTIgO 2

(Âmbito)

O presente Regulamento aplica-se aos membros do SISE no 
activo ou na reserva.

ARTIgO 3

(Competências de emissão de actos normativos internos)

1. Compete ao Director-geral do SISE, observada a legislação 
pertinente, a emissão dos actos normativos internos necessários 
para regulamentar as matérias, nomeadamente:

a) normas de recrutamento, selecção, verificação, nomeação, 
o exercício efectivo de funções a tempo inteiro ou 
parcial, estágio e promoção dos membros;

b) formação específica dos membros, dos candidatos                     
a ingresso e dos consumidores autorizados, incluindo 
direitos e deveres do formando, critérios sobre 
avaliação da aprendizagem, regime disciplinar e de 
conduta, frequência às aulas e situações de interrupção 
do curso e exclusão do processo selectivo e criação das 
instalações de formação necessárias;
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c) carreiras profissionais e funções de direcção, chefia                        
e confiança, grupos ou índice salariais; 

d) reserva e reforma;
e) exercício dos direitos políticos pelos membros e a sua 

participação em associações e outras organizações em 
atenção ao princípio do apartidarismo;

f) quadro de pessoal por funções de direcção, chefia                             
e confiança e por carreiras profissionais;

g) condições especiais em que qualquer membro poderá ser 
transferido ou destacado;

h) condições de qualificação dos serviços relevantes                             
à segurança do Estado;

i) concessão aos membros de recompensas ou promoção 
automática por capacidade excepcional, serviço 
relevante ou qualificações especiais;

j) avaliação de desempenho;
k) condições de atribuição de distinções e prémios;
l) demais infracções contra o dever e disciplina, bem como 

normas de conduta dos membros;
m)  composição e funcionamento do Conselho                                                

de Disciplina;
n) protecção especial para si e seus familiares quando, por 

razões de serviço, assim se exija;
o) demais direitos e deveres dos membros no exercício                 

de funções.

2. Compete ao Ministro que superintende a área das finanças, 
conjuntamente com o Director-geral do SISE, observada                              
a legislação pertinente, a emissão dos actos normativos internos 
necessários para regulamentar as matérias, nomeadamente:

a) tabela salarial, subsídios, bónus, aumentos salariais                     
e outras condições que têm direito;

b) habitação protocolar mobilada ou subsídio de habitação, 
água, luz e telefone para os cargos de direcção, chefia 
e confiança; 

c) isenções fiscais na aquisição de viaturas ou outros bens 
pelos membros;

d) alienação e abate do património do Estado sob gestão 
do SISE;

e) concessão de outros benefícios para fins relacionados 
com exercício de funções e as condições em que tais 
benefícios poderão ser atribuídos;

f) demais direitos e benefícios dos membros.

3. Compete ao Ministro que superintende a área da educação, 
conjuntamente com o Director-geral do SISE, observada                        
a legislação pertinente, a emissão dos actos normativos internos 
necessários para regulamentar as matérias, nomeadamente, 
concessão de bolsas de estudo aos membros e os seus dependentes 
ou outra ajuda financeira para fins de estudo.

4. Compete ao Ministro que superintende a área da saúde, 
conjuntamente com o Director-geral do SISE, observada                                
a legislação pertinente, a emissão dos actos normativos internos 
necessários para regulamentar as matérias, nomeadamente:

a) assistência médica e medicamentosa e hospitalar 
complementar dos membros no activo e na reserva                 
e seus dependentes;

b) padrões de aptidão física e mental ou psicológica nos 
exames dos candidatos e membros do SISE.

5. Compete aos demais ministros nas áreas que respectivamente 
superintendem, e conjuntamente com o Director-geral do SISE, 
observada a legislação pertinente, a emissão dos actos normativos 
internos que se mostrarem necessários a execução efectiva da 
missão e atribuições do SISE. 

ARTIgO 4

(Efeito dos actos)

1. Os actos praticados pelo Director-geral do SISE não 
carecem de publicação no Boleim da República e produzem 
efeitos de um acto publicado.

2. O referido no número anterior aplica-se igualmente aos 
actos praticados conjuntamente entre o Director-geral do SISE 
e outros dirigentes ou entidades.

3. Os actos praticados referidos nos números anteriores 
produzem efeitos na data da sua prática, salvo quando afectem 
direitos ou interesses individuais dos membros do SISE, caso em 
que a sua eficácia fica condicionada à notificação dos membros 
do SISE.

CAPÍTULO II

Ingresso

ARTIgO 5

(Nomeação)

1. Pode ser nomeado membro do SISE o candidato que tenha 
sido cumulativamente aprovado nas seguintes fases:

a) Recrutamento;
b) Selecção;
c) Verificação;
d) Formação militar básica;
e) Formação de especialidade.

2. O processo de recrutamento dos membros do SISE não 
carece de concurso público e observa os seguintes princípios:

a) sigilo dos procedimentos;
b) liberdade de aceitação do candidato;
c) objectividade nos critérios de selecção;
d) outros princípios que sejam pertinentes.

ARTIgO 6

(Recrutamento)

Recrutamento é o conjunto de procedimentos, métodos e meios 
específicos que visam o estudo e comprovação de candidatos                
a membros do SISE.

ARTIgO 7

(Selecção)

Selecção é o processo através do qual se escolhe entre                        
os candidatos, aqueles que reúnem qualidades para o ingresso 
no SISE.

ARTIgO 8

(Verificação)

Verificação é o processo de recolha e análise de informações 
sobre os membros e candidatos a ingresso a partir de 
factos conhecidos usando procedimentos, métodos e meios 
específicos.

ARTIgO 9

(Qualidade de membro)

1. A nomeação para membro do SISE é da competência                      
do Director-geral do SISE e não carece do visto do Tribunal 
Administrativo nem publicação no Boletim da República e produz 
efeitos de um acto publicado.

2. A nomeação produz efeitos a partir da data da tomada                     
de posse e do Juramento de Bandeira.
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3. A qualidade de membro cessa por morte, reforma, 
exoneração, exclusão de serviço activo, demissão e expulsão ou 
pela perda dos requisitos especiais previstos nas alíneas a), c), e) 
e f) do artigo 8 do Estatuto dos Membros do SISE ou dispensa nos 
termos do n.º 5 do artigo 84 do Regulamento do Estatuto Geral 
dos Funcionários e Agentes do Estado.

4. O previsto nos n.°s 1 e 2 do presente artigo é aplicável                
aos membros cuja nomeação não foi objecto do visto do Tribunal 
Administrativo.

ARTIgO 10

(Quadro de pessoal)

1. O quadro de pessoal do SISE é fixado pelo Director-geral 
em função das necessidades operacionais, podendo determinar 
o aumento ou redução do mesmo.

2. O quadro de pessoal e o número de membros são secretos 
e não carecem de publicação.

ARTIgO 11

(Direcção, chefia e confiança)

As funções de direcção, chefia e confiança nas áreas                            
de especialidade somente são exercidas pelos membros da carreira 
de regime especial diferenciada em vigor no SISE.

ARTIgO 12

(Antiguidade)

A antiguidade conta-se a partir da data de tomada de posse              
e o início de funções na Segurança do Estado.

ARTIgO 13

(Serviço permanente e exclusividade)

1. Aos membros do SISE é exigida disponibilidade 
total, permanente e obrigatória, salvo motivos devidamente 
justificados.

2. Os membros do SISE servem, exclusivamente, ao Estado 
e a Nação e assumem voluntariamente os direitos e deveres, 
proibições, incompatibilidades e riscos que integram a condição 
de oficial de inteligência, nos termos da lei e demais legislação 
aplicável.

CAPÍTULO III

Direitos e deveres
SECÇÃO I

Direitos especiais

ARTIgO 14

(Vencimento e suplementos)

Compete ao Ministro que superintende a área das finanças 
conjuntamente com o Director-geral do SISE a aprovação dos 
diplomas referentes aos vencimentos e suplementos, nos termos 
do n.° 2 do artigo 3 do presente Regulamento.

ARTIgO 15

(Director de Divisão)

1. Para efeitos do n.° 2 do artigo 20 da Lei n.° 13/2012, de 8                                                                                                                        
de Fevereiro, o Director de Divisão se equipara a Vice- 
-Ministro.

2. Compete ao Ministério das Finanças organizar os processos 
de habilitação dos direitos relativos ao subsídio de reintegração 
e à remuneração previstas nos n.ºs 5 e 6 do artigo 12 da Lei                            
n.° 7/98, de 15 de Julho, dos oficiais que cessam o exercício do 
cargo de Director de Divisão e continuam em exercício efectivo 
de outras funções no SISE.

3. Os subsídios de reintegração são processados e pagos 
pelo Ministério das Finanças ou pelos órgãos provinciais deste 
Ministério.

4. O previsto no n.° 1 do presente artigo não tem efeitos 
retroactivos.

ARTIgO 16

(Regime excepcional)

1. A atribuição do vencimento excepcional, previsto                             
no Estatuto geral dos Funcionários e Agentes do Estado, é da 
competência do Director-geral do SISE.

2. Os membros que exerceram cargos de direcção, chefia                   
e confiança sem despacho formal de nomeação e/ou com despacho 
de nomeação sem o visto do Tribunal Administrativo, mas 
comprovada por certidão de efectividade, atestando o exercício 
daquelas funções e a percepção das respectivas remunerações, 
beneficiam do direito de fixar o vencimento excepcional nos 
termos estabelecidos pelo presente artigo.

3. O vencimento excepcional é abonado a partir da data                 
da sua fixação e constitui encargo da verba própria inscrita            
no orçamento.

4. O disposto no n.° 2 do presente artigo abrange apenas                   
as funções exercidas no quadro de pessoal do SISE, sendo para 
os restantes casos aplicável o disposto no Decreto n.° 5/2011, 
de 18 de Abril.

ARTIgO 17

(Direitos fundamentais)

Os membros do SISE gozam dos direitos, liberdades e garantias 
constitucionalmente previstos, com as restrições ao exercício 
dos direitos de expressão, reunião, manifestação, associação 
e petição colectiva, a greve e a capacidade eleitoral passiva, 
constantes da lei.

ARTIgO 18

(Regras gerais sobre exercício de direitos)

No exercício dos seus direitos os membros estão sujeitos 
aos deveres decorrentes da condição de oficial de inteligência, 
devendo observar uma conduta conforme a ética exigida                            
e respeitar a coesão e a disciplina dos membros do SISE.

SECÇÃO II

Deveres especiais

ARTIgO 19

(Outros deveres, proibições e restrições)

1. Os membros do SISE têm o dever de reserva própria 
da condição de oficial de inteligência, não podendo proferir 
declarações públicas sobre qualquer assunto que ponham em risco 
a coesão e a disciplina militar, nem o dever de isenção política 
e partidária e sindical.

2. Os membros do SISE estão sujeitos ao dever de sigilo 
relativamente as actividades e informações produzidas pelo SISE, 
bem como as matérias constantes de bases de dados e arquivo de 
que tenham conhecimento no exercício das suas funções.

3. Os membros do SISE não devem interferir na vida privada 
dos cidadãos e no funcionamento de instituições e empresas 
públicas e privadas, salvo se for para a salvaguarda do interesse 
público legalmente protegido. 

ARTIgO 20

(Princípio do apartidarismo)

1. Os membros do SISE não devem usar as informações, 
servir-se do seu posto ou sua função para qualquer intervenção 
político-partidária, associativa ou sindical que possa pôr em causa 
a coesão interna do SISE e unidade nacional, consistindo nisto o 
seu dever de isenção e abstenção.
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2. O princípio do apartidarismo está em oposição ao exercício 
da política activa, bem como a proferição pública de declarações 
de carácter político-partidário.

CAPÍTULO IV

Infracções e respectivas sanções disciplinares
ARTIgO 21

(Exclusão de serviço activo)

1. A sanção de exclusão de serviço activo é em geral aplicada as 
infracções que revelem falta de interesse na adesão aos princípios 
e na prossecução da missão e atribuições do SISE.

2. A sanção de exclusão de serviço activo é, nomeadamente, 
aplicável ao membro que:

a) autorize, promova, tome parte ou assine representação 
ou manifestação colectiva de qualquer carácter contra 
superior;

b) promova ou apresente petições colectivas dirigidas aos 
respectivos superiores hierárquicos ou outros órgãos 
de soberania sobre assuntos respeitantes ao SISE;

c) desenvolva actividades que envolvam ameaça                                  
aos princípios consagrados na Constituição e na lei.

3. A sanção de exclusão de serviço activo é ainda aplicável 
ao membro que:

a) perca, por razões a ele imputáveis, as qualidades de oficial 
de inteligência ou condições que determinaram o seu 
recrutamento;

b) demonstre ineficiência ou quebra grave no desempenho 
das suas funções cuja avaliação final é Mau;

c) tenha sido objecto de três processos disciplinares punidos 
com a pena de multa  ou dois punidos com a pena de 
despromoção num ano;

d) não aceite o risco inerente às funções que venha                            
a exercer;

e) pertença a grupos de pressão política.

ARTIgO 22

(Pareceres técnicos)

1. Sem prejuízo da informação e parecer do superior hierárquico 
do arguido, o Director-geral do SISE pode colher pareceres 
técnicos do Conselho de Disciplina, do gabinete Jurídico e de 
outros órgãos que julgar relevantes.

2. O Conselho de Disciplina é o órgão colectivo de consulta 
no âmbito da responsabilidade disciplinar.

CAPÍTULO V

Disposição final
ARTIgO 23

(Regime subsidiário)

À disciplina do membro do SISE aplica-se, subsidiariamente, 
com as necessárias adaptações, o Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado, os regimes de disciplina das demais Forças 
de Defesa e Segurança e demais legislação aplicável. 

Decreto n.º 19/2013

de 3 de Maio

Havendo necessidade de regulamentar a Lei n.º 12/2012,                  
de 8 de Fevereiro, que procede a revisão da Lei n.º 20/91, de 

23 de Agosto, que cria o Serviço de Informações e Segurança                     
do Estado (SISE), ao abrigo do artigo 22 daquela Lei, o Conselho 
de Ministros decreta:

Artigo 1. É aprovado o Regulamento da Lei n.º 12/2012, de 8 
de Fevereiro, em anexo ao presente Decreto e que dele faz parte 
integrante.

Art. 2. O presente Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 26 de Março 
de 2013.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Alberto Clementino António Vaquina.

Regulamento da Lei n.º 12/2012, de 8                       
de Fevereiro, que Procede a Revisão                     
da Lei n.º 20/91, de 23 de Agosto, que Cria 
o Serviço de Informações e Segurança                      
do Estado (SISE)

CAPÍTULO I

Disposições gerais
ARTIgO  1

(Objecto)

O presente Regulamento tem por objecto regulamentar a Lei 
n.º 12/2012, de 8 de Fevereiro, que procede a revisão da Lei             
n.º 20/91, de 23 de Agosto, que cria o Serviço de Informações            
e Segurança do Estado (SISE).

ARTIgO  2

(Âmbito)

1. O presente Regulamento estabelece normas de organização, 
funcionamento e procedimentos da actividade desenvolvida pelo 
SISE.

2. A actividade do SISE deve garantir a segurança nacional 
da República de Moçambique contra actos internos e externos, 
praticados por um Estado, organizações, associações ou 
indivíduos, nomeadamente:

a) dirigidos ao Estado moçambicano, particularmente ao 
seu território, com propósito de privar a independência  
ou soberania, retirar a sua unidade como um Estado 
ou separar um território a ele pertencente;

b) dirigidos ao Estado moçambicano com propósito                       
de prejudicar a capacidade de acção e funcionamento 
das suas instituições;

c) dirigidos ao Estado moçambicano com propósito 
de abolir, invalidar, diminuir ou pôr em causa                                       
os princípios constitucionais ou os direitos, deveres e 
liberdades fundamentais dos seus cidadãos.

ARTIgO  3

(Princípio do apartidarismo)

O SISE não deve servir-se da sua missão e atribuições                       
e informações que produz para qualquer intervenção político- 
-partidária, associativa ou sindical, pondo em causa a sua coesão 
interna e a unidade nacional, consistindo nisto o seu dever de 
isenção e abstenção.
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ARTIgO  4

(Competências)

1. No âmbito da missão e atribuições previstas na lei, compete 
exclusivamente ao SISE, no desenvolvimento da sua actividade, 
proceder de forma sistemática, a recolha, pesquisa, centralização, 
coordenação, estudo, produção e transmissão de informações 
úteis e estratégicas ao Presidente da República sobre assuntos de 
interesse nacional e necessárias ao processo decisório dos demais 
órgãos do Estado, bem como pela salvaguarda de informações 
contra o acesso não autorizado.

2. O disposto no número anterior não prejudica as actividades 
desenvolvidas pelos serviços responsáveis pela pesquisa, 
produção e processamento de informações estratégicas militar 
ou policial de natureza operacional, necessárias ao desempenho 
das missões que lhes estão atribuídas.

3. Compete ao SISE no cumprimento das suas atribuições 
detectar a tempo os indícios de crimes contra a segurança 
do Estado ou de natureza transnacional e actividades que 
constituam ameaça ou potencial ameaça à segurança do Estado, 
nomeadamente:

a) atentado contra o Chefe do Estado e membros dos órgãos 
de soberania;

b) sabotagem; 
c) terrorismo; 
d) espionagem; 
e) alta traição;
f) conspiração;
g) pirataria; 
h) mercenarismo; 
i) rebelião armada;
j) golpe de Estado;
k) acções contra a unidade nacional;
l) acções contra a defesa nacional;
m) acções contra a paz e segurança interna;
n) acções contra a ordem democrática e de Estado                          

de Direito; 
o) branqueamento de capitais;
p) tráfico de pessoas e de órgãos humanos, raptos ou acções 

contra a liberdade das pessoas;
q) tráfico ilícito de armas e drogas;
r) crimes económicos e financeiros ou acções contra                          

a economia e finanças;
s) crimes cibernéticos ou acções ilícitas com recurso                        

as tecnologias de informação e comunicação;
t) crimes ambientais ou acções contra o ambiente.

4. No exercício da sua actividade o SISE pode recolher 
informação de:

a) companhias de transportes aéreos, terrestres, marítimos 
e fluviais;

b) seguradoras, resseguradoras, mútuas de seguros, 
instituições de crédito, sociedades financeiras                          
e afins;

c) projectos e operações de investimento, bem como 
organizações, empresas e instituições que desenvolvem 
actividade relevante no contexto económico e social 
do País.

5. O SISE pode ainda recolher, processar e usar informação 
necessária, incluindo dados pessoais, com os seguintes 
objectivos:

a) proteger os seus membros, instalações, objectos e fontes 
contra actividades sensíveis e de inteligência;

b) verificar a idoneidade e segurança de pessoas que irão 
trabalhar para o Serviço;

c) verificar informação que é necessária para a realização 
da sua missão e atribuições;

d) analisar os acontecimentos no estrangeiro que são 
importantes para a política externa e de segurança               
da República de Moçambique.

ARTIgO  5

(Limites de actividades)

1. Os poderes do SISE estão limitados ao que é necessário para 
a realização da sua missão e atribuições nos termos da lei.

2. Das medidas operativas, o SISE deve optar por aquelas que 
não afectem os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, salvo 
se for para salvaguarda do interesse público legalmente protegido 
e desde que as mesmas não devam levar a uma desvantagem que 
é reconhecidamente desproporcional ao resultado pretendido.

3. O SISE pode coordenar com as demais Forças de Defesa              
e Segurança, bem como com o Ministério Público e os tribunais 
na instrução preparatória e contraditória, respectivamente.

4. Para a prevenção e neutralização, o SISE deve informar 
às autoridades com funções policiais dos actos criminais em 
preparação ou execução de que tenha conhecimento.

5. O SISE não deve proceder investigações, detenções, buscas 
e apreensões criminais, sem prejuízo da colaboração institucional 
com as autoridades judiciais e policiais.

6. Na prossecução da sua missão e atribuições o SISE fica 
sujeito a todas as garantias e limitações ou restrições legalmente 
estabelecidas em matéria de defesa dos direitos, liberdades                   
e garantias dos cidadãos.

CAPÍTULO II

Intercepção das comunicações
ARTIgO  6

(Objectivo)

A execução da intercepção das comunicações pelo SISE nos 
termos da lei, visa a recolha de informação através de meios 
técnicos de comunicação com vista a prossecução da sua missão 
e atribuições, quando haja indícios da prática de crimes contra            
a segurança do Estado ou de natureza transnacional e actividades 
que constituam ameaça ou potencial ameaça à segurança do 
Estado, se houver razões para crer que a diligência é indispensável 
para a recolha de informação.

ARTIgO  7

(Competência)

1. Sem prejuízo do previsto na lei processual, cabe ao Director-
-Geral do SISE autorizar a intercepção de comunicações.

2. Cabe ao SISE definir os métodos e equipamentos 
específicos a partir dos quais devem ser feitas as intercepções 
das comunicações.

3. Caberá ao regulador das comunicações garantir                                            
a conformidade do equipamento dos operadores e provedores 
de serviço com os requisitos de intercepção.

ARTIgO  8

(Dever dos operadores de rede e provedores de serviço)

Os operadores de rede e provedores de serviço têm o dever 
de colaborar durante o processo de intercepção requerido pelo 
SISE, devendo para tal:

a) disponibilizar interfaces e ou equipamentos equiparáveis 
específicos que permitam a intercepção das 
comunicações;



300 I SÉRIE — NÚMERO 36

b) permitir a instalação de dispositivos e ou equipamentos 
definidos pelo SISE para a realização da intercepção 
das comunicações;

c) manter sigilo em todas as intervenções do SISE.

CAPÍTULO III

Protecção de dados e identificação
ARTIgO  9

(Acesso a dados e informações)

1. O acesso a dados e informações, nos termos da lei, é permitido 
aos oficiais do SISE desde que devidamente identificados com um 
documento do SISE, sem quaisquer outras formalidades.

2. A recusa ou restrição do acesso a dados e informações 
deve ser participada ao Ministério Público para efeitos                                          
de instauração do competente procedimento criminal por crime 
de desobediência.

ARTIgO  10

(Formação dos consumidores autorizados)

1. Cabe ao SISE dar formação específica necessária aos 
consumidores autorizados.

2. São consumidores autorizados, nomeadamente:

a) Dirigentes dos órgãos de soberania;
b) Dirigentes dos organismos e instituições do Estado, 

quando necessário;
c) Representantes diplomáticos no estrangeiro;
d) Indivíduos sobre os quais recai o dever de colaboração, 

quando necessário;
e)  Outras entidades indicadas pelo Presidente                                                   

da República.

CAPÍTULO IV

Matéria classificada
ARTIgO  11

(Direcção, coordenação e controlo de segurança                                 
das matérias classificadas)

1. O SISE dirige, coordena e controla as medidas relativas                 
à segurança das matérias classificadas no interesse da segurança 
do Estado.

2. Cabe a todos membros do SISE a responsabilidade                              
de garantir o cumprimento eficaz das normas de segurança                        
das matérias classificadas do SISE.

ARTIgO  12

(Competência)

Compete exclusivamente ao SISE emitir instruções que 
definam os princípios básicos e normas destinadas a garantir                   
a segurança das matérias classificadas do âmbito da administração 
pública e, ainda, a evitar falhas humanas susceptíveis de ocasionar 
comprometimentos e quebras de segurança.

ARTIgO  13

(Transmissão de informação classificada)

1. A transmissão de informação classificada obedece                              
ao princípio da necessidade de conhecer.

2. As informações produzidas pelo SISE são transmitidas 
sistematicamente ao Presidente da República, na qualidade                         
de Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, a quem 
cabe autorizar a transmissão a outras entidades.

3. O SISE pode transmitir informação classificada                                 
às autoridades nacionais se for necessário para o desempenho 
das suas funções, ou se o receptor precisa dos dados para fins                       
de interesse do Estado moçambicano.

4. A informação classificada não deverá ser transmitida, se:

a) se recear que a realização da missão e atribuições                         
do SISE possa estar comprometida;

b) a informação é referente a operações que foram, estão             
a ser ou são propostas para serem realizadas;

c) as fontes podem ser comprometidas ou deva-se temer 
do estado de conhecimento dos detalhes de fontes                          
de informação ou serem explorados os meios                                
e métodos de actuação;

d) a informação fornecida periga à segurança do Estado ou 
doutro modo é prejudicial à segurança pública;

e) os dados ou as razões de armazenamento devem ser 
mantidos secretos devido a sua natureza, especialmente 
por causa dos interesses legítimos superiores.

5. Não será necessário dar qualquer justificação pela recusa 
de transmissão de informação classificada quando o motivo da 
recusa seria prejudicado com essa justificação.

ARTIgO  14

(Protecção de informações, fontes e arquivos)

1. Os documentos, registos e arquivos no formato físico ou 
electrónico e identidade dos oficiais e fontes envolvidos em 
actividades do Serviço são considerados protegidos.

2. Os documentos, registos, arquivos, identidade dos oficiais 
e fontes envolvidos em actividades do SISE, bem como                                   
os resultados das análises e os elementos conservados na base   
de dados do SISE, são abrangidos pelo dever de sigilo.

3. Toda a actividade desenvolvida no âmbito da missão 
e atribuições do SISE, nomeadamente de recolha, pesquisa, 
centralização, coordenação, estudo, análise e interpretação, 
produção, classificação, conservação e transmissão de informações 
está sujeita ao dever de sigilo.

4. As autoridades ou qualquer pessoa que por qualquer forma 
tiverem conhecimento ou acesso aos documentos, registos, 
arquivos, identidade dos oficiais e fontes obrigam-se a manter               
o devido sigilo, sob pena de responsabilidade administrativa, 
civil e penal, e, se tratando de procedimento judicial, deve                                  
a investigação correr, igualmente, sob sigilo.

5. As fontes prestam juramento no início da colaboração,                    
e estão sujeitas ao dever de sigilo mesmo depois da cessação              
da colaboração.

CAPÍTULO V

Serviços de cifras civis e militares
ARTIgO 15

(Competência)

1. Compete exclusivamente ao SISE emitir instruções que 
definam os princípios básicos e normas destinadas a garantir a 
organização e realização do trabalho com as cifras civis e militares 
do Estado.

2. Compete ainda ao SISE:

a) fornecer cifras aos serviços de cifras civis e militares;
b) formar e controlar a formação dos quadros necessários 

para o trabalho com as cifras em todos os serviços                 
de cifras civis e militares;

c) aprovar as soluções criptográficas usadas pelas 
instituições do Estado no armazenamento e transmissão 
de informação em formato electrónico.
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ARTIgO  16

(Execução)

1. No âmbito da prossecução da sua atribuição legal                                
e competência, o SISE deve:

a) participar na criação de Serviços de Cifras do Estado;
b) emitir instruções sobre o início da comunicação cifrada 

dos novos Serviços de Cifras do Estado;
c) inspeccionar o uso das cifras civis e militares                                        

do Estado.
2. Para a execução do previsto na alínea a) do n.º 1 do presente 

artigo é necessário, fundamentalmente, que o SISE aprove as 
instalações, o esquema de comunicação cifrada, os meios de 
encriptação, bem como a estrutura orgânica e o quadro de pessoal 
indispensável para o funcionamento dos Serviços de Cifras do 
Estado.

3. O SISE deve monitorar as instituições do Estado que 
não disponham dos serviços de cifras, por forma a aferir se 
os respectivos sistemas de comunicação garantem adequada 
segurança da informação a transmitir.

CAPÍTULO VI

Colaboração, coordenação e cooperação
ARTIgO  17

(Dever para com o Estado)

1. Todo o cidadão tem o dever constitucional de contribuir 
para a defesa do país, estando obrigado a transmitir pontualmente 
a informação de segurança ou informações classificadas na sua 
posse que podem ser de valor para o SISE no desempenho efectivo 
das suas funções com indicação da confiabilidade da fonte de tal 
informação.

2. A transmissão de informação nos termos do n.º1                                   
do presente artigo pode ser feita no endereço físico da sede                       
ou suas representações ou endereço electrónico ou por telefone.

ARTIgO  18

(Dever de colaboração)

1. Incumbe o dever de colaboração, nos termos da lei:
a) os órgãos centrais e locais do Estado, as autarquias locais, 

as associações e os institutos públicos;
b) as empresas públicas ou empresas com capitais públicos                                                                                                           

e as concessionárias de serviços públicos, 
nomeadamente, das águas, electricidade, comunicações, 
aeroportos, vias de comunicação e transportes aéreos, 
terrestres, marítimos e fluviais;

c) as entidades privadas que desenvolvem actividades 
relevantes no contexto da relação contratual com                    
o Estado moçambicano, nomeadamente, empresas           
de hidrocarbonetos e mineiras, instituições de controle 
de meios de acesso não intrusivo de pessoas e bens, 
seguradoras, resseguradoras, mútuas de seguros, 
instituições de crédito, sociedades financeiras                            
e afins; 

d) as Forças de Defesa e Segurança, nomeadamente, Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique e a Polícia da 
República de Moçambique;

e) as forças paramilitares, nomeadamente, autoridades 
alfandegárias, serviços de guarda prisional e afins;

f) as empresas de segurança privada e afins.
2. Os órgãos, entidades, instituições e empresas que têm                                                                                                            

o dever legal de colaborar quando estiverem na posse de 
informação de segurança ou informações classificadas que 
pode ser valiosa para o SISE para o desempenho efectivo das 
suas funções devem transmitir tal informação sem demora com 
indicação da confiabilidade da sua fonte.

3. Cabe especialmente as Forças de Defesa e Segurança,                      
o dever de:

a) comunicar prontamente ao SISE os factos de que tenham 
conhecimento, no exercício das suas funções e por 
causa destas, relativos à preparação ou execução,  
que possam ser classificados como crimes contra                            
a segurança do Estado ou de natureza transnacional 
e actividades que constituam ameaça ou potencial 
ameaça à segurança do Estado;

b) fornecer ao SISE informações e conhecimentos 
específicos relacionados com a defesa das instituições 
do Estado e da salvaguarda do interesse nacional.

4. Os órgãos, entidades, instituições e empresas que têm o dever 
de colaborar nos termos da lei, devem cumprir com as disposições 
preventivas relativas à segurança do Estado, acatando instruções 
legítimas e não obstruindo o normal exercício das funções dos 
oficiais do SISE.

ARTIgO  19

(Procedimentos do dever de colaboração)

1. O dever de colaboração deve ser imediatamente prestado 
ao oficial devidamente identificado com um documento do SISE, 
sem quaisquer outras formalidades.

2. Os dirigentes dos órgãos e instituições e empresas públicas             
e privadas abrangidos pelo dever de colaboração somente 
devem ser informados do conteúdo operacional sobre a medida 
quando isto seja necessário para facilitar o cumprimento da sua 
obrigação.

3. Os dirigentes dos órgãos e instituições e empresas públicas   
e privadas abrangidos pelo dever de colaboração estão obrigados 
ao máximo dever de sigilo, não devendo informar a terceiras 
pessoas sobre a medida, suas acções e seus resultados.

4. Se o pedido de colaboração não for cumprido, deve o facto 
ser participado ao Ministério Público para efeitos de exercício 
da acção penal por desobediência.

ARTIgO  20

(Coordenação)

1. Sem prejuízo dos princípios e objectivos estabelecidos                
na Política de Defesa e Segurança, o SISE coordena com                           
as outras Forças de Defesa e Segurança, designadamente 
através de troca de informações que, não interessando apenas                                   
à prossecução dos seus objectivos específicos, sejam necessárias           
à realização das finalidades das outras Forças de Defesa                            
e Segurança, salvaguardando o princípio da necessidade                            
de conhecer.

2. O SISE deve transmitir as autoridades policiais e do 
Ministério Público, para prevenção ou promoção da acção 
penal, informações sobre crimes contra a segurança do Estado, 
bem como quaisquer outros delitos criminais que, por causa 
do seu objectivo ou sua ligação com uma organização criminal 
indicam que são factos dirigidos contra os objectos legalmente 
protegidos.

3. As autoridades judiciais, do Ministério Público, militares 
e policiais podem solicitar ao SISE informações, incluindo 
dados de pessoas indiciadas ou acusadas, para prevenir crimes 
contra segurança do Estado, bem como quaisquer outros delitos 
criminais, ou para instrução preparatória ou contraditória.

ARTIgO  21

(Cooperação)

1. As relações de cooperação entre o SISE e outros organismos 
congéneres assumem a forma de memorandos de entendimento 
e não carecem de ratificação nem de publicação.
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2. A transmissão de informações no âmbito das relações de 
cooperação com outros organismos não deverá ser feita se entra 
em conflito com interesses e preocupações externas da República 
de Moçambique ou com interesses superiores que garantem 
a protecção dos Estados, pessoas ou organismos objectos das 
informações.

CAPÍTULO VII

Fiscalização
ARTIgO  22

(Informação à Assembleia da República)

1. A informação prestada pelo SISE à Assembleia da República 
perante a Comissão para os assuntos de defesa e segurança recai 
sobre:

a) a situação geral nacional e internacional e medidas 
tomadas;

b) acontecimentos de importância particular ou outros 
incidentes;

c) a situação geral administrativa e financeira do SISE;
d) as necessidades gerais para a realização da missão                    

e atribuições.

2. Não será prestada informação nos seguintes casos:

a) protecção de fontes, meios e métodos de actuação;
b) protecção de direitos de privacidade de terceiros;
c) informação providenciada por serviços de inteligência 

estrangeiros;
3. A informação prestada nos termos dos números anteriores e 

os debates sobre a mesma são classificados, não devendo os seus 
resultados serem tornados públicos.

ARTIgO  23

(Queixas e reclamações)

Sem prejuízo das entidades competentes, as queixas                                   
e reclamações sobre a violação pelos membros do SISE 
dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos podem ser 
apresentadas ao Presidente da República, na qualidade de 
Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, o órgão 
a quem o SISE se subordina.

ARTIgO  24

(Execução orçamental)

1. O Ministro que superintende a área das finanças acompanha 
a execução do orçamento do SISE.

2. No processo do acompanhamento o Ministro pode emitir 
pareceres e enviar ao Comandante-Chefe e ao Director-geral 
do SISE.

CAPÍTULO VIII

Estrutura funcional
ARTIgO  25

(Organização)

1. O SISE organiza-se funcionalmente em:
a) unidades operacionais;
b) unidades de apoio.

2. Compete ao Director-geral do SISE aprovar a estrutura 
orgânica funcional do SISE e os respectivos estatutos.

ARTIgO  26

(Direcção)

1. O Director-geral do SISE tem o comando, direcção, controlo                        
e supervisão do Serviço.

2. O comando, direcção e controlo do Serviço em qualquer 
lugar ou área pertencem ao respectivo oficial que foi nomeado 
pelo Director-geral do SISE como responsável.

ARTIgO  27

(Competência de emissão de actos normativos internos)

1. Compete ao Director-geral do SISE, observada a legislação 
pertinente, a emissão dos actos normativos internos necessários 
para regulamentar as matérias, nomeadamente:

a) utilização das tecnologias de informação e comunicação 
no SISE;

b) segurança dos objectos estratégicos e instalações;
c) normas e procedimentos para a elaboração dos planos  

de contingência do SISE.

3. Compete ainda o Director-geral do SISE regulamentar todas                       
as matérias referentes aos meios e métodos de actuação com vista 
a execução integral da sua missão e atribuições.

4. Nos termos da lei, os actos do Director-geral do SISE não 
carecem de publicação no Boletim da República e produzem 
efeitos de um acto publicado.

CAPÍTULO IX

Disposição final e transitória
ARTIgO  28

(Sistema de Informações)

1. Até a criação do sistema de informações das Forças                       
de Defesa e Segurança compete ao SISE emitir instruções que 
permitam garantir a coesão e convergência das informações que 
concorram para a segurança do Estado.

2. O sistema de informações pode ainda contemplar as forças 
paramilitares.

Resolução n.º 23/2013

de 3 de Maio

Considerando que Moçambique ratificou a Convenção Contra 
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, como forma de prevenir e reprimir qualquer acto 
que atente contra a dignidade da pessoa humana.

Havendo necessidade de complementar e fortalecer                                     
os direitos consagrados na referida Convenção, através da adesão 
e estabelecimento de mecanismos nacionais e internacionais                                                                    
de protecção, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1                    
do artigo 204 da Constituição da República, o Conselho de 
Ministros determina:

Artigo 1. É ratificado o Protocolo Facultativo à Convenção 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, cujo texto em língua inglesa                         
e respectiva tradução em língua portuguesa, vão em anexo e são 
parte integrante desta Resolução.

Art. 2. É atribuída à Comissão Nacional de Direitos Humanos 
a responsabilidade de exercer o mandato do mecanismo 
nacional que deve ser estabelecido nos termos do artigo 17                                            
do Protocolo.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 5 de Fevereiro 
de 2013.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, Alberto Clementino António Vaquina.
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Optional Protocol to the Convention against 
Torture and other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 

Adopted on 18 December 2002 at the fifty-seventh session 
of the general Assembly of the United Nations by resolution                   
A/RES/57/199. 

Protocol is available for signature, ratification and accession 
as from 4 February 2003 (i.e. the date upon which the original 
of the Protocol was established) at United Nations Headquarters 
in New York. 

Preamble 
The States Parties to the present Protocol, 
Reaffirming that torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment are prohibited and constitute serious 
violations of human rights, 

Convinced that further measures are necessary to achieve the 
purposes of the Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter 
referred to as the Convention) and to strengthen the protection of 
persons deprived of their liberty against torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment, 

Recalling that articles 2 and 16 of the Convention oblige each 
State Party to take effective measures to prevent acts of torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 
in any territory under its jurisdiction, 

Recognizing that States have the primary responsibility for 
implementing those articles, that strengthening the protection 
of people deprived of their liberty and the full respect for their 
human rights is a common responsibility shared by all and that 
international implementing bodies complement and strengthen 
national measures, 

Recalling that the effective prevention of torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment requires 
education and a combination of various legislative, administrative, 
judicial and other measures, 

Recalling also that the World Conference on Human Rights 
firmly declared that efforts to eradicate torture should first and 
foremost be concentrated on prevention and called for the 

adoption of an optional protocol to the Convention, intended 
to establish a preventive system of regular visits to places of 
detention, 

Convinced that the protection of persons deprived of their 
liberty against torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment can be strengthened by non-judicial 
means of a preventive nature, based on regular visits to places 
of detention, Have agreed as follows: 

PART I 

General principles 

ARTICLE 1 

The objective of the present Protocol is to establish a system 
of regular visits undertaken by independent international and 
national bodies to places where people are deprived of their 
liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment. 

ARTICLE 2 

1. A Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Committee 
against Torture (hereinafter referred to as the Subcommittee on 
Prevention) shall be established and shall carry out the functions 
laid down in the present Protocol. 

2. The Subcommittee on Prevention shall carry out its work 
within the framework of the Charter of the United Nations and 
shall be guided by the purposes and principles thereof, as well 
as the norms of the United Nations concerning the treatment of 
people deprived of their liberty. 

3. Equally, the Subcommittee on Prevention shall be guided 
by the principles of confidentiality, impartiality, non-selectivity, 
universality and objectivity. 

4. The Subcommittee on Prevention and the States Parties shall 
cooperate in the implementation of the present Protocol. 

ARTICLE 3 

Each State Party shall set up, designate or maintain at the 
domestic level one or several visiting bodies for the prevention 
of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment (hereinafter referred to as the national preventive 
mechanism). 

ARTICLE 4 

1. Each State Party shall allow visits, in accordance with the 
present Protocol, by the mechanisms referred to in articles 2 and 
3 to any place under its jurisdiction and control where persons are 
or may be deprived of their liberty, either by virtue of an order 
given by a public authority or at its instigation or with its consent 
or acquiescence (hereinafter referred to as places of detention). 
These visits shall be undertaken with a view to strengthening, if 
necessary, the protection of these persons against torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

2. For the purposes of the present Protocol, deprivation of 
liberty means any form of detention or imprisonment or the 
placement of a person in a public or private custodial setting 
which that person is not permitted to leave at will by order of 
any judicial, administrative or other authority. 

PART II 

Subcommittee on Prevention 

ARTICLE 5 

1. The Subcommittee on Prevention shall consist of ten 
members. After the fiftieth ratification of or accession to the 
present Protocol, the number of the members of the Subcommittee 
on Prevention shall increase to twenty-five. 

2. The members of the Subcommittee on Prevention shall 
be chosen from among persons of high moral character, having 
proven professional experience in the field of the administration of 
justice, in particular criminal law, prison or police administration, 
or in the various fields relevant to the treatment of persons 
deprived of their liberty. 

3. In the composition of the Subcommittee on Prevention due 
consideration shall be given to equitable geographic distribution 
and to the representation of different forms of civilization and 
legal systems of the States Parties. 

4. In this composition consideration shall also be given to 
balanced gender representation on the basis of the principles of 
equality and non-discrimination. 

5. No two members of the Subcommittee on Prevention may 
be nationals of the same State. 

6. The members of the Subcommittee on Prevention shall serve 
in their individual capacity, shall be independent and impartial 
and shall be available to serve the Subcommittee on Prevention 
efficiently. 



304 I SÉRIE — NÚMERO 36

ARTICLE 6 

1. Each State Party may nominate, in accordance with 
paragraph 2 of the present article, up to two candidates possessing 
the qualifications and meeting the requirements set out in article 
5, and in doing so shall provide detailed information on the 
qualifications of the nominees:

a) The nominees shall have the nationality of a State Party 
to the present Protocol; 

b) At least one of the two candidates shall have the 
nationality of the nominating State Party; 

c) No more than two nationals of a State Party shall be 
nominated; 

d) Before a State Party nominates a national of another 
State Party, it shall seek and obtain the consent of 
that State Party. 

2. At least five months before the date of the meeting of 
the States Parties during which the elections will be held, the 
Secretary-general of the United Nations shall address a letter 
to the States Parties inviting them to submit their nominations 
within three months. The Secretary-general shall submit a list, 
in alphabetical order, of all persons thus nominated, indicating 
the States Parties that have nominated them. 

ARTICLE 7 

1. The members of the Subcommittee on Prevention shall be 
elected in the following manner: 

a) Primary consideration shall be given to the fulfilment of 
the requirements and criteria of article 5 of the present 
Protocol; 

b) The initial election shall be held no later than six months 
after the entry into force of the present Protocol; 

c) The States Parties shall elect the members of the 
Subcommittee on Prevention by secret ballot; 

d) Elections of the members of the Subcommittee on 
Prevention shall be held at biennial meetings of the 
States Parties convened by the Secretary-general 
of the United Nations. At those meetings, for which 
two thirds of the States Parties shall constitute a 
quorum, the persons elected to the Subcommittee 
on Prevention shall be those who obtain the largest 
number of votes and an absolute majority of the votes 
of the representatives of the States Parties present 
and voting. 

2. If during the election process two nationals of a State Party 
have become eligible to serve as members of the Subcommittee 
on Prevention, the candidate receiving the higher number of votes 
shall serve as the member of the Subcommittee on Prevention. 
Where nationals have received the same number of votes, the 
following procedure applies: 

a) Where only one has been nominated by the State Party of 
which he or she is a national, that national shall serve 
as the member of the Subcommittee on Prevention; 

b) Where both candidates have been nominated by the State 
Party of which they are nationals, a separate vote by 
secret ballot shall be held to determine which national 
shall become the member; 

c) Where neither candidate has been nominated by the 
State Party of which he or she is a national, a separate 
vote by secret ballot shall be held to determine which 
candidate shall be the member. 

ARTICLE 8 

If a member of the Subcommittee on Prevention dies or resigns, 
or for any cause can no longer perform his or her duties, the 
State Party that nominated the member shall nominate another 
eligible person possessing the qualifications and meeting the 
requirements set out in article 5, taking into account the need 
for a proper balance among the various fields of competence, to 
serve until the next meeting of the States Parties, subject to the 
approval of the majority of the States Parties. The approval shall 
be considered given unless half or more of the States Parties 
respond negatively within six weeks after having been informed 
by the Secretary-general of the United Nations of the proposed 
appointment. 

ARTICLE 9 

The members of the Subcommittee on Prevention shall be 
elected for a term of four years. 

They shall be eligible for re-election once if renominated. The 
term of half the members elected at the first election shall expire 
at the end of two years; immediately after the first  election the 
names of those members shall be chosen by lot by the Chairman 
of the meeting  referred to in article 7, paragraph 1 ( d). 

ARTICLE 10 

1. The Subcommittee on Prevention shall elect its officers for 
a term of two years. They may  be re-elected. 

2. The Subcommittee on Prevention shall establish its own 
rules of procedure. These rules shall provide, inter alia, that: 

a) Half the members plus one shall constitute a quorum; 
b) Decisions of the Subcommittee on Prevention shall be 

made by a majority vote of the members present; 
c) The Subcommittee on Prevention shall meet in camera. 

3. The Secretary-general of the United Nations shall convene 
the initial meeting of the Subcommittee on Prevention. After its 
initial meeting, the Subcommittee on Prevention shall meet at 
such times as shall be provided by its rules of procedure. The 
Subcommittee on Prevention and the Committee against Torture 
shall hold their sessions simultaneously at least once a year. 

PART III 

Mandate of the Subcommittee on Prevention 

ARTICLE 11 

1. The Subcommittee on Prevention shall: 

a) Visit the places referred to in article 4 and make 
recommendations to States Parties concerning the 
protection of persons deprived of their liberty against 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment; 

b) In regard to the national preventive mechanisms: 
(i) Advise and assist States Parties, when necessary, 

in their establishment; 
(ii) Maintain direct, and if necessary confidential, 

contact with the national preventive mechanisms 
and offer them training and technical assistance 
with a view to strengthening their capacities; 

(iii) Advise and assist them in the evaluation of the 
needs and the means necessary to strengthen the 
protection of persons deprived of their liberty 
against torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment; 



 3053 DE  MAIO DE  2013

(iv) Make recommendations and observations to 
the States Parties with a view to strengthening 
the capacity and the mandate of the national 
preventive mechanisms for the prevention of 
torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment.

c) Cooperate, for the prevention of torture in general, with 
the relevant United Nations organs and mechanisms 
as well as with the international, regional and national 
institutions or  organizations working towards the 
strengthening of the protection of all persons against  
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment. 

ARTICLE 12 

In order to enable the Subcommittee on Prevention to comply 
with its mandate as laid down in article 11, the States Parties 
undertake: 

a) To receive the Subcommittee on Prevention in their 
territory and grant it access to the places of detention 
as defined in article 4 of the present Protocol; 

b) To provide all relevant information the Subcommittee 
on Prevention may request to evaluate the needs and 
measures that should be adopted to strengthen the 
protection of persons deprived of their liberty against 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment; 

c) To encourage and facilitate contacts between the 
Subcommittee on Prevention and the national 
preventive mechanisms; 

d) To examine the recommendations of the Subcommittee 
on Prevention and enter into dialogue with it on 
possible implementation measures. 

ARTICLE 13 

1. The Subcommittee on Prevention shall establish, at first by 
lot, a programme of regular visits to the States Parties in order 
to fulfil its mandate as established in article 11. 

2. After consultations, the Subcommittee on Prevention shall 
notify the States Parties of its programme in order that they may, 
without delay, make the necessary practical arrangements for the 
visits to be conducted. 

3. The visits shall be conducted by at least two members of 
the Subcommittee on Prevention. 

These members may be accompanied, if needed, by experts 
of demonstrated professional experience and knowledge in the 
fields covered by the present Protocol who shall be selected 
from a roster of experts prepared on the basis of proposals made 
by the States Parties, the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights and the United Nations Centre 
for International Crime Prevention. In preparing the roster, the 
States Parties concerned shall propose no more than five national 
experts. The State Party concerned may oppose the inclusion of 
a specific expert in the visit, whereupon the Subcommittee on 
Prevention shall propose another expert. 

4. If the Subcommittee on Prevention considers it appropriate, 
it may propose a short followup visit after a regular visit. 

ARTICLE 14 

1. In order to enable the Subcommittee on Prevention to fulfil 
its mandate, the States Parties to the present Protocol undertake 
to grant it: 

a) Unrestricted access to all information concerning the 
number of persons deprived of their liberty in places of 
detention as defined in article 4, as well as the number 
of places and their location; 

b) Unrestricted access to all information referring to the 
treatment of those persons as well as their conditions 
of detention; 

c) Subject to paragraph 2 below, unrestricted access to 
all places of detention and their installations and 
facilities; 

d) The opportunity to have private interviews with the 
persons deprived of their liberty without witnesses, 
either personally or with a translator if deemed 
necessary, as well as with any other person who the 
Subcommittee on Prevention believes may supply 
relevant information; 

e) The liberty to choose the places it wants to visit and the 
persons it wants to interview. 

2. Objection to a visit to a particular place of detention may be 
made only on urgent and  compelling grounds of national defence, 
public safety, natural disaster or serious disorder in the place to be 
visited that temporarily prevent the carrying out of such a visit. 
The existence of a declared state of emergency as such shall not 
be invoked by a State Party as a reason to object to a visit. 

ARTICLE 15 

No authority or official shall order, apply, permit or tolerate 
any sanction against any person or organization for having 
communicated to the Subcommittee on Prevention or to its 
delegates any information, whether true or false, and no such 
person or organization shall be otherwise prejudiced in any 
way. 

ARTICLE 16 

1. The Subcommittee on Prevention shall communicate its 
recommendations and observations confidentially to the State 
Party and, if relevant, to the national preventive mechanism. 

2. The Subcommittee on Prevention shall publish its report, 
together with any comments of the State Party concerned, 
whenever requested to do so by that State Party. If the State Party 
makes part of the report public, the Subcommittee on Prevention 
may publish the report in whole or in part. However, no personal 
data shall be published without the express consent of the person 
concerned. 

3. The Subcommittee on Prevention shall present a public 
annual report on its activities to the Committee against Torture. 

4. If the State Party refuses to cooperate with the Subcommittee 
on Prevention according to articles 12 and 14, or to take steps 
to improve the situation in the light of the recommendations of 
the Subcommittee on Prevention, the Committee against Torture 
may, at the request of the Subcommittee on Prevention, decide, 
by a majority of its members, after the State Party has had an 
opportunity to make its views known, to make a public statement 
on the matter or to publish the report of the Subcommittee on 
Prevention. 

PART IV 

National preventive mechanisms 

ARTICLE 17

Each State Party shall maintain, designate or establish, at the 
latest one year after the entry into force of the present Protocol 
or of its ratification or accession, one or several independent 
national preventive mechanisms for the prevention of torture at 
the domestic level. 

Mechanisms established by decentralized units may be 
designated as national preventive mechanisms for the purposes 
of the present Protocol if they are in conformity with its 
provisions. 
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ARTICLE 18 

1. The States Parties shall guarantee the functional independence 
of the national preventive mechanisms as well as the independence 
of their personnel. 

2. The States Parties shall take the necessary measures to ens 
ure that the experts of the national preventive mechanism have 
the required capabilities and professional knowledge. 

They shall strive for a gender balance and the adequate 
representation of ethnic and minority groups in the country. 

3. The States Parties undertake to make available the 
necessary resources for the functioning of the national preventive 
mechanisms. 

4. When establishing national preventive mechanisms, States 
Parties shall give due consideration to the Principles relating to 
the status of national institutions for the promotion and protection 
of human rights. 

ARTICLE 19 

The national preventive mechanisms shall be granted                              
at a minimum the power: 

a) To regularly examine the treatment of the persons 
deprived of their liberty in places of detention as 
defined in article 4, with a view to strengthening, 
if necessary, their protection against torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment; 

b) To make recommendations to the relevant authorities with 
the aim of improving the treatment and the conditions 
of the persons deprived of their liberty and to prevent 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, taking into consideration the relevant 
norms of the United Nations; 

c) To submit proposals and observations concerning existing 
or draft legislation. 

ARTICLE 20 

In order to enable the national preventive mechanisms to fulfil 
their mandate, the States Parties to the present Protocol undertake 
to grant them: 

a) Access to all information concerning the number                       
of persons deprived of their liberty in places of 
detention as defined in article 4, as well as the number 
of places and their location; 

b) Access to all information referring to the treatment 
of those persons as well as their conditions of 
detention; 

c) Access to all places of detention and their installations 
and facilities; 

d) The opportunity to have private interviews with the 
persons deprived of their liberty without witnesses, 
either personally or with a translator if deemed 
necessary, as well as with any other person who the 
national preventive mechanism believes may supply 
relevant information; 

e) The liberty to choose the places they want to visit and 
the persons they want to interview; 

f) The right to have contacts with the Subcommittee on 
Prevention, to send it information and to meet with 
it. 

ARTICLE 21 

1. No authority or official shall order, apply, permit or 
tolerate any sanction against any person or organization for 
having communicated to the national preventive mechanism 
any information, whether true or false, and no such person or 
organization shall be otherwise prejudiced in any way. 

2. Confidential information collected by the national preventive 
mechanism shall be privileged. 

No personal data shall be published without the express consent 
of the person concerned. 

ARTICLE 22 

The competent authorities of the State Party concerned 
shall examine the recommendations of the national preventive 
mechanism and enter into a dialogue with it on possible 
implementation measures. 

ARTICLE 23 

The States Parties to the present Protocol undertake to publish 
and disseminate the annual  reports of the national preventive 
mechanisms. 

PART V 

Declaration 

ARTICLE 24 

1. Upon ratification, States Parties may make a declaration 
postponing the implementation of their obligations under either 
part III or part IV of the present Protocol. 

2. This postponement shall be valid for a maximum of 
three years. After due representations made by the State Party 
and after consultation with the Subcommittee on Pre vention, 
the Committee against Torture may extend that period for an 
additional two years. 

PART VI 

Financial provisions 

ARTICLE 25 

1. The expenditure incurred by the Subcommittee on Prevention 
in the implementation of the present Protocol shall be borne by 
the United Nations. 

2. The Secretary-general of the United Nations shall provide 
the necessary staff and facilities for the effective performance 
of the functions of the Subcommittee on Prevention under the 
present Protocol. 

ARTICLE 26 

1. A Special Fund shall be set up in accordance with the 
relevant procedures of the general Assembly, to be administered 
in accordance with the financial regulations and rules of the 
United Nations, to help finance the implementation of the 
recommendations made by the Subcommittee on Prevention after 
a visit to a State Party, as well as education programmes of the 
national preventive mechanisms. 

2. The Special Fund may be financed through voluntary 
contributions made by governments,  intergovernmental and non-
governmental organizations and other private or public entities. 
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PART VII 

Final provisions 

ARTICLE 27 

1. The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed the Convention. 

2. The present Protocol is subject to ratification by any State 
that has ratified or acceded to the Convention. Instruments of 
ratification shall be deposited with the Secretary-general of the 
United Nations. 

3. The present Protocol shall be open to accession by any State 
that has ratified or acceded to the Convention. 

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument 
of accession with the Secretary-general of the United Nations. 

5. The Secretary-general of the United Nations shall inform 
all States that have signed the present Protocol or acceded to it of 
the deposit of each instrument of ratification or accession. 

ARTICLE 28

 1. The present Protocol shall enter into force on the thirtieth 
day after the date of deposit with the Secretary-general of the 
United Nations of the twentieth instrument of ratification or 
accession. 

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it 
after the deposit with the Secretary-general of the United Nations 
of the twentieth instrument of ratification or  accession, the present 
Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of  
deposit of its own instrument of ratification or accession. 

ARTICLE 29 

The provisions of the present Protocol shall extend to all parts 
of federal States without any limitations or exceptions. 

ARTICLE 30 

No reservations shall be made to the present Protocol. 

ARTICLE 31 

The provisions of the present Protocol shall not affect the 
obligations of States Parties under any regional convention 
instituting a system of visits to places of detention. The 
Subcommittee on Prevention and the bodies established under 
such regional conventions are encouraged to consult and 
cooperate with a view to avoiding duplication and promoting 
effectively the objectives of the present Protocol. 

ARTICLE 32 

The provisions of the present Protocol shall not affect the 
obligations of States Parties to the four geneva Conventions 
of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto of 8 
June 1977, nor the opportunity available to any State Party to 
authorize the International Committee of the Red Cross to visit 
places of detention in situations not covered by international 
humanitarian law. 

ARTICLE 33 

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any 
time by written notification addressed to the Secretary-general of 
the United Nations, who shall thereafter inform the other States 
Parties to the present Protocol and the Convention. Denunciation 
shall take effect one year after the date of receipt of the notification 
by the Secretary-general. 

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing 
the St ate Party from its obligations under the present Protocol 
in regard to any act or situation that may occur prior to the date 

on which the denunciation becomes effective, or to the actions 
that the Subcommittee on Prevention has decided or may decide 
to take with respect to the State Party concerned, nor shall 
denunciation prejudice in any way the continued consideration of 
any matter already under consideration by the Subcommittee on 
Prevention prior to the date on which the denunciation becomes 
effective. 

3. Following the date on which the denunciation of the State 
Party becomes effective, the Subcommittee on Prevention shall 
not commence consideration of any new matter regarding that 
State. 

ARTICLE 34 

1. Any State Party to the present Protocol may propose an 
amendment and file it with the Secretary-general of the United 
Nations. The Secretary-general shall thereupon communicate 
the proposed amendment to the States Parties to the present 
Protocol with a request that they notify him whether they favour 
a conference of States Parties for the purpose of considering and 
voting upon the proposal. In the event that within four months 
from the date of such communication at least one third of the 
States Parties favour such a conference, the Secretary-general 
shall convene the conference under the auspices of the United 
Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of 
the States Parties present and voting at the conference shall be 
submitted by the Secretary-general of the United Nations to all 
States Parties for acceptance. 

2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 
of the present article shall come into force when it has been 
accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the 
present Protocol in accordance with their respective constitutional 
processes. 

3. When amendments come into force, they shall be binding on 
those States Parties that have accepted them, other States Parties 
still being bound by the provisions of the present Protocol and 
any earlier amendment that they have accepted. 

ARTICLE 35 

Members of the Subcommittee on Prevention and of the 
national preventive mechanisms shall be accorded such privileges 
and immunities as are necessary for the independent exercise of 
their functions. Members of the Subcommittee on Prevention shall 
be accorded the privileges and immunities specified in section 22 
of the Convention on the Privileges and Immunities of the United 
Nations of 13 February 1946, subject to the provisions of section 
23 of that Convention. 

ARTICLE 36 

When visiting a State Party, the members of the Subcommittee 
on Prevention shall, without prejudice to the provisions and 
purposes of the present Protocol and such privileges and 
immunities as they may enjoy: 

a) Respect the laws and regulations of the visited State; 
b) Refrain from any action or activity incompatible with the 

impartial and international nature of their duties. 

ARTICLE 37 

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited with the Secretary-general of the United Nations. 

2. The Secretary-general of the United Nations shall transmit 
certified copies of the present Protocol to all States. 
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Protocolo Facultativo à Convenção Contra 
a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes
Preâmbulo

Os Estados Partes no presente Protocolo,

Reafirmando que a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes são proibidos e constituem graves 
violações de direitos humanos,

Convencidos de que são necessárias medidas adicionais para 
alcançar os objectivos da Convenção contra a Tortura e Outras 
Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes                      
(de ora em diante designada “a Convenção”) e reforçar a protecção 
das pessoas privadas de liberdade contra a tortura e outras penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes,

Recordando que os artigos 2.º e 16.º da Convenção obrigam 
cada Estado Parte a tomar medidas eficazes a fim de prevenir 
a ocorrência de actos de tortura e outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes em qualquer território sob a 
sua jurisdição,

Reconhecendo que incumbe aos Estados a responsabilidade 
primordial pela aplicação destes artigos, que o reforço da 
protecção das pessoas privadas de liberdade e o pleno respeito 
dos seus direitos humanos constituem uma responsabilidade 
comum partilhada por todos e que os organismos internacionais 
de aplicação complementam e reforçam as medidas nacionais,

Recordando que uma prevenção eficaz da tortura e outras penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes exige educação 
e um conjunto de diversas medidas legislativas, administrativas, 
judiciais e outras,

Recordando também que a Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos declarou firmemente que os esforços para erradicar 
a tortura deverão, antes de tudo, concentrar-se na prevenção, 
apelando à adopção de um protocolo facultativo à Convenção, 
destinado a estabelecer um sistema preventivo de visitas regulares 
a locais de detenção,

Convencidos de que a protecção das pessoas privadas de 
liberdade contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes pode ser reforçada através de meios 
não judiciais de natureza preventiva, baseados em visitas regulares 
a locais de detenção,

Acordam no seguinte:

PARTE I

Princípios Gerais

ARTIgO 1

O presente Protocolo tem por objectivo estabelecer um sistema 
de visitas regulares, efectuadas por organismos internacionais               
e nacionais independentes, aos locais onde se encontram pessoas 
privadas de liberdade, a fim de prevenir a tortura e outras penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

ARTIgO 2

1. Será estabelecido um Subcomité para a Prevenção                             
da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes (de ora em diante designado “Subcomité para                           
a Prevenção”), que desempenhará as funções previstas no presente 
Protocolo.

2. O Subcomité para a Prevenção realizará o seu trabalho 
no quadro da Carta das Nações Unidas e orientar-se-á pelos 
objectivos e princípios da mesma, bem como pelas normas das 
Nações Unidas relativas ao tratamento de pessoas privadas de 
liberdade.

3. O Subcomité para a Prevenção orientar-se-á igualmente 
pelos princípios da confidencialidade, imparcialidade, não 
selectividade, universalidade e objectividade.

4. O Subcomité para a Prevenção e os Estados Partes 
cooperarão na aplicação do presente Protocolo.

ARTIgO 3

Cada Estado Parte deverá criar, designar ou manter, a nível 
interno, um ou mais organismos de visita para a prevenção da 
tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes (de ora em diante denominado “mecanismo nacional 
de prevenção”).

ARTIgO 4

1. Cada Estado Parte permitirá a realização de visitas, 
em conformidade com o presente Protocolo, por parte dos 
mecanismos referidos nos artigos 2.º e 3.º, a qualquer local sob 
a sua jurisdição e controlo onde se encontrem ou se possam 
encontrar pessoas privadas de liberdade, em virtude de uma 
ordem emanada de uma autoridade pública ou por sua instigação 
ou com o seu consentimento expresso ou tácito (de ora em diante 
denominados “locais de detenção”). Estas visitas serão realizadas 
com o objectivo de reforçar, se necessário, a protecção dessas 
pessoas contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes.

2. Para os fins do presente Protocolo, privação de liberdade 
significa qualquer forma de detenção ou prisão ou a colocação 
de uma pessoa num local de detenção público ou privado do qual 
essa pessoa não possa sair por sua vontade, por ordem de qualquer 
autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade pública.

PARTE II

Subcomité para a Prevenção

ARTIgO 5

1. O Subcomité para a Prevenção será composto por 
dez membros. Após a quinquagésima ratificação ou adesão                              
ao presente Protocolo, o número de membros do Subcomité para 
a Prevenção será elevado para vinte e cinco.

2. Os membros do Subcomité para a Prevenção serão 
escolhidos de entre pessoas de elevado sentido moral, com 
experiência profissional comprovada na área da administração 
da justiça, em particular direito penal, administração prisional 
ou policial, ou nas diversas áreas relevantes para o tratamento 
de pessoas privadas de liberdade.

3. Na composição do Subcomité para a Prevenção, será 
tida devidamente em conta a necessidade de assegurar uma 
distribuição geográfica equitativa e a representação das diferentes 
formas de civilização e sistemas jurídicos dos Estados Partes.

4. Nesta composição, será também tida em conta a necessidade 
de assegurar uma equilibrada representação dos sexos com base 
nos princípios da igualdade e da não discriminação.

5. O Subcomité para a Prevenção não pode ter como membros 
dois nacionais do mesmo Estado.

6. Os membros do Subcomité para a Prevenção terão assento 
a título pessoal, serão independentes e imparciais e deverão estar 
disponíveis para servir o Subcomité para a Prevenção de forma 
eficiente.

ARTIgO 6

1. Cada Estado Parte poderá designar, em conformidade com 
o n.º 2 do presente artigo, o máximo de dois candidatos que 
possuam as qualificações e satisfaçam os requisitos enunciados 
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no artigo 5.º, e ao fazê-lo deverá fornecer informação detalhada 
sobre as qualificações dos candidatos:

a) Os candidatos deverão ser nacionais de um Estado Parte 
no presente Protocolo;

b) Pelo menos um dos dois candidatos deverá ser nacional 
do Estado Parte proponente;

c) Não serão designados como candidatos mais do que dois 
nacionais do mesmo Estado Parte;

d) Um Estado Parte, antes de propor a candidatura de um 
nacional de outro Estado Parte, deverá solicitar e obter 
o consentimento deste Estado Parte.

2. Pelo menos cinco meses antes da data da reunião de Estados 
Partes durante a qual terão lugar as eleições, o Secretário-geral 
das Nações Unidas enviará uma comunicação escrita aos Estados 
Partes, convidando-os a apresentar candidaturas no prazo de 
três meses. O Secretário-Geral apresentará uma lista, ordenada 
alfabeticamente, de todos os candidatos, com indicação dos 
Estados Partes que os designaram.

ARTIgO 7

1. Os membros do Subcomité para a Prevenção serão eleitos 
da seguinte forma:

a) Em primeiro lugar, será tido em conta o preenchimento 
dos requisitos e critérios enunciados no artigo 5.º                 
do presente Protocolo;

b) As primeiras eleições realizar-se-ão no prazo máximo 
de seis meses após a entrada em vigor do presente 
Protocolo;

c) Os membros do Subcomité para a Prevenção serão eleitos 
pelos Estados Partes por escrutínio secreto;

d) As eleições dos membros do Subcomité para a Prevenção 
realizar-se-ão em reuniões bienais de Estados Partes 
convocadas pelo Secretário-geral das Nações Unidas. 
Nestas reuniões, em que o quórum será constituído 
por dois terços dos Estados Partes, serão eleitos 
para o Subcomité para a Prevenção os candidatos 
que obtenham o maior número de votos e a maioria 
absoluta dos votos dos representantes dos Estados 
Partes presentes e votantes.

2. Caso, durante o processo eleitoral, dois nacionais do mesmo 
Estado Parte reúnam as condições exigidas para serem eleitos 
membros do Subcomité para a Prevenção, será eleito o candidato 
que obtenha o maior número de votos. Caso ambos os candidatos 
nacionais do mesmo Estado Parte obtenham o mesmo número de 
votos, seguir-se-á o seguinte procedimento:

a) Caso apenas um deles tenha sido designado pelo Estado 
Parte da sua nacionalidade, será essa pessoa a eleita 
para membro do Subcomité para a Prevenção;

b) Caso ambos os candidatos tenham sido designados 
pelo Estado Parte da sua nacionalidade, realizar-se-á 
uma votação separada, por escrutínio secreto, para 
determinar qual dos dois candidatos será eleito;

c) Caso nenhum dos candidatos tenha sido designado 
pelo Estado Parte da sua nacionalidade, realizar-se-á 
uma votação separada, por escrutínio secreto, para 
determinar qual dos dois candidatos será eleito.

ARTIgO 8

No caso de um membro do Subcomité para a Prevenção falecer, 
se demitir ou não puder, por qualquer motivo, desempenhar as 
suas funções, o Estado Parte que o designou nomeará outra pessoa 
elegível possuidora das qualificações e cumpridora dos requisitos 
enunciados no artigo 5.º, tendo em conta a necessidade de um 

equilíbrio adequado entre as diversas áreas de competência, 
que desempenhará funções até à seguinte reunião de Estados 
Partes, sob reserva da aprovação da maioria dos Estados 
Partes. Considerar-se-á concedida esta aprovação a menos 
que metade ou mais dos Estados Partes emitam uma opinião 
desfavorável no prazo de seis semanas a contar da data em que 
forem informados pelo Secretário-geral das Nações Unidas da 
nomeação proposta.

ARTIgO 9

Os membros do Subcomité para a Prevenção serão eleitos 
para um mandato de quatro anos. Poderão ser reeleitos uma vez, 
se designados novamente. O mandato de metade dos membros 
eleitos na primeira eleição terminará ao fim de dois anos; 
imediatamente após a primeira eleição, os nomes destes membros 
serão escolhidos por sorteio pelo Presidente da reunião referida 
no artigo 7.º, n.º 1, alínea d).

ARTIgO 10

1. O Subcomité para a Prevenção elegerá a sua Mesa para 
um mandato de dois anos, podendo os membros da Mesa ser 
reeleitos.

2. O Subcomité para a Prevenção adoptará o seu regulamento 
interno. Este regulamento deverá incluir, entre outras, as seguintes 
disposições:

a)  
3. O Secretário-geral das Nações Unidas convocará a primeira 

reunião do Subcomité para a Prevenção. Após esta primeira 
reunião, o Subcomité para a Prevenção reunirá nas ocasiões 
previstas pelo seu regulamento interno. O Subcomité para                          
a Prevenção e o Comité contra a Tortura realizarão as suas sessões 
em simultâneo pelo menos uma vez por ano.

PARTE III

Mandato do Subcomité para a Prevenção

ARTIgO 11

Compete ao Subcomité para a Prevenção:
a) Visitar os locais referidos no artigo 4.º e dirigir                            

aos Estados Partes recomendações relativas à protecção 
das pessoas privadas de liberdade contra a tortura                                                                                            
e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes;

b) Relativamente aos mecanismos nacionais de pre-
venção:
(i) Aconselhar e auxiliar os Estados Partes,                                         

se necessário, na criação de tais mecanismos;
(ii) Manter contactos directos, e se necessário 

confidenciais, com os mecanismos nacionais 
de prevenção e oferecer-lhes formação e 
assistência técnica a fim de reforçar as respectivas 
capacidades;

(iii) Aconselhar e auxiliar esses mecanismos                                   
na avaliação das necessidades e medidas a adoptar 
a fim de reforçar a protecção das pessoas privadas 
de liberdade contra a tortura e outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;

(iv) Formular recomendações e observações dirigidas 
aos Estados Partes a fim de reforçar as capacidades 
e o mandato dos mecanismos nacionais de 
prevenção no domínio da prevenção da tortura 
e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes.
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c) Cooperar, tendo em vista a prevenção da tortura em geral, 
com os órgãos e mecanismos competentes do sistema 
das Nações Unidas, bem como com as instituições ou 
organizações internacionais, regionais e nacionais que 
trabalham em prol do reforço da protecção de todas as 
pessoas contra a tortura e outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes.

ARTIgO 12

A fim de que o Subcomité para a Prevenção possa cumprir 
o seu mandato conforme enunciado no artigo 11.º, os Estados 
Partes obrigam-se a:

a) Receber o Subcomité para a Prevenção no seu território 
e conceder-lhe acesso aos locais de detenção definidos 
no artigo 4.º do presente Protocolo;

b) Fornecer toda a informação pertinente que o Subcomité 
para a Prevenção possa solicitar a fim de avaliar                        
as necessidades e medidas a adoptar a fim de reforçar 
a protecção das pessoas privadas de liberdade contra             
a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes;

c) Encorajar e facilitar os contactos entre o Subcomité para                                                                                                                      
a Prevenção e os mecanismos nacionais de prevenção;

d) Examinar as recomendações do Subcomité para                             
a Prevenção e entrar em diálogo com este a respeito 
de eventuais medidas de aplicação.

ARTIgO 13

1. O Subcomité para a Prevenção estabelecerá, inicialmente por 
sorteio, um programa de visitas regulares aos Estados Partes a fim 
de cumprir o seu mandato conforme definido no artigo 11.º.

2. Após consultas, o Subcomité para a Prevenção comunicará 
aos Estados Partes o seu programa a fim de que estes possam, 
sem demora, tomar as disposições de ordem prática necessárias 
à realização das visitas.

3. As visitas serão levadas a cabo por, no mínimo, dois 
membros do Subcomité para a Prevenção. Estes membros poderão 
ser acompanhados, se necessário, por peritos com experiência            
e conhecimentos profissionais comprovados nas áreas abrangidas 
pelo presente Protocolo, que serão seleccionados a partir de uma 
lista de peritos elaborada com base em propostas apresentadas 
pelos Estados Partes, Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos e Centro das Nações Unidas para                          
a Prevenção Internacional do Crime. Para a preparação                     
da lista, os Estados Partes interessados proporão cinco peritos, 
no máximo. O Estado Parte interessado poderá opor-se à inclusão                                                                                         
de determinado perito na delegação visitante, após o que                          
o Subcomité para a Prevenção proporá o nome de outro perito.

4. Caso o Subcomité para a Prevenção o considere adequado, 
poderá propor a realização de uma curta visita para dar seguimento 
a uma visita regular.

ARTIgO 14

1. A fim de que o Subcomité para a Prevenção possa 
desempenhar o seu mandato, os Estados Partes no presente 
Protocolo obrigam-se a conceder-lhe:

a) Acesso irrestrito a toda a informação relativa ao número 
de pessoas privadas de liberdade em locais de detenção 
conforme definidos no artigo 4.º, bem como ao número 
de locais e sua localização;

b) Acesso irrestrito a toda a informação relativa                                        
ao tratamento dessas pessoas, bem como às respectivas 
condições de detenção;

c) Sem prejuízo das disposições do n.º 2, infra, acesso 
irrestrito a todos os locais de detenção e suas 
instalações e serviços;

d) A oportunidade de se reunir em privado com as pessoas 
privadas de liberdade, sem testemunhas, pessoalmente 
ou com a assistência de um intérprete se considerado 
necessário, bem como com qualquer outra pessoa que 
o Subcomité para a Prevenção considere que possa 
fornecer informação pertinente;

e) A liberdade de escolher os locais que deseja visitar e as 
pessoas que deseja entrevistar.

2. A objecção a uma visita a determinado local de detenção 
apenas poderá basear-se em razões urgentes e imperiosas                      
de defesa nacional, segurança pública, desastre natural ou 
distúrbios graves no local a visitar que impeçam temporariamente 
a realização da visita. A existência de um estado de emergência 
declarado, enquanto tal, não poderá ser invocada pelo Estado 
Parte para justificar a objecção a uma visita.

ARTIgO 15

Nenhuma autoridade ou funcionário poderá ordenar, aplicar, 
permitir ou tolerar qualquer sanção contra qualquer pessoa 
ou organização em virtude dessa pessoa ou organização ter 
comunicado ao Subcomité para a Prevenção ou aos seus delegados 
qualquer informação, verdadeira ou falsa, e nenhuma pessoa ou 
organização será punida de qualquer outra forma pelo mesmo 
motivo.

ARTIgO 16

1. O Subcomité para a Prevenção comunicará as suas 
recomendações e observações a título confidencial ao Estado Parte 
e, sendo caso disso, ao mecanismo nacional de prevenção.

2. O Subcomité para a Prevenção publicará o seu relatório, 
juntamente com quaisquer comentários do Estado Parte em causa, 
sempre que este o solicite. Caso o Estado Parte torne pública uma 
parte do relatório, o Subcomité para a Prevenção poderá tornar 
público todo o relatório ou parte do mesmo. Contudo, não serão 
tornados públicos quaisquer dados pessoais sem o consentimento 
expresso da pessoa em questão.

3. O Subcomité para a Prevenção deverá apresentar um 
relatório anual das suas actividades ao Comité contra a Tortura.

4. Caso o Estado Parte se recuse a cooperar com o Subcomité 
para a Prevenção em conformidade com os artigos 12.º e 14.º, ou  
a tomar medidas para melhorar a situação à luz das recomendações 
do Subcomité para a Prevenção, o Comité contra a Tortura poderá, 
a pedido do Subcomité para a Prevenção, decidir, por maioria dos 
seus membros e após ser dada ao Estado Parte a oportunidade          
de dar a conhecer a sua posição, fazer uma declaração pública sobre 
a matéria ou publicar o relatório do Subcomité para a Prevenção.

PARTE IV

Mecanismos Nacionais de Prevenção

ARTIgO 17

Cada Estado Parte deverá manter, designar ou estabelecer, no 
prazo máximo de um ano após a entrada em vigor do presente 
Protocolo ou da sua ratificação ou adesão ao mesmo, um ou 
vários mecanismos nacionais de prevenção independentes 
para a prevenção da tortura a nível interno. Os mecanismos 
estabelecidos por unidades descentralizadas poderão ser 
designados como mecanismos nacionais de prevenção para os 
fins do presente Protocolo caso estejam em conformidade com 
as suas disposições.
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ARTIgO 18

1. Os Estados Partes garantirão a independência funcional               
dos mecanismos nacionais de prevenção, bem como                                              
a independência do seu pessoal.

2. Os Estados Partes adoptarão as medidas necessárias para 
garantir que os peritos do mecanismo nacional de prevenção 
disponham das aptidões e conhecimentos profissionais 
necessários. Procurarão assegurar o equilíbrio entre os sexos                 
e uma representação adequada dos grupos étnicos e minoritários 
do país.

3. Os Estados Partes comprometem-se a disponibilizar                          
os recursos necessários ao funcionamento dos mecanismos 
nacionais de prevenção.

4. Ao estabelecer mecanismos nacionais de prevenção,                         
os Estados Partes terão devidamente em conta os Princípios 
relativos ao estatuto das instituições nacionais para a promoção 
e protecção dos direitos humanos.

ARTIgO 19

Aos mecanismos nacionais de prevenção serão concedidos, 
no mínimo, os seguintes poderes:

a) Examinar regularmente o tratamento das pessoas 
privadas de liberdade em locais de detenção conforme 
definidos no artigo 4.º, a fim de reforçar, se necessário,                                  
a protecção dessas pessoas contra a tortura e outras penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes;

b) Formular recomendações dirigidas às autoridades 
competentes a fim de melhorar o tratamento                                         
e a situação das pessoas privadas de liberdade                             
e prevenir a tortura e outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes, tendo em conta as 
normas pertinentes das Nações Unidas;

c) Apresentar propostas e observações a respeito                                     
de legislação vigente ou proposta.

ARTIgO 20

A fim de que os mecanismos nacionais de prevenção possam 
desempenhar o seu mandato, os Estados Partes no presente 
Protocolo obrigam-se a conceder-lhes:

a) Acesso a toda a informação relativa ao número de pessoas 
privadas de liberdade em locais de detenção conforme 
definidos no artigo 4.º, bem como ao número de locais 
e sua localização;

b) Acesso a toda a informação relativa ao tratamento 
dessas pessoas, bem como às respectivas condições 
de detenção;

c) Acesso a todos os locais de detenção e suas instalações 
e serviços;

d) A oportunidade de se reunirem em privado com                           
as pessoas privadas de liberdade, sem testemunhas, 
pessoalmente ou com a assistência de um intérprete 
se considerado necessário, bem como com qualquer 
outra pessoa que o mecanismo nacional de prevenção 
considere que possa fornecer informação pertinente;

e) A liberdade de escolherem os locais que desejam visitar 
e as pessoas que desejam entrevistar;

f) O direito de manterem contactos com o Subcomité para 
a Prevenção, de lhe enviarem informação e de se 
reunirem com ele.

ARTIgO 21

1. Nenhuma autoridade ou funcionário poderá ordenar, 
aplicar, permitir ou tolerar qualquer sanção contra qualquer 
pessoa ou organização em virtude dessa pessoa ou organização 
ter comunicado ao mecanismo nacional de prevenção qualquer 
informação, verdadeira ou falsa, e nenhuma pessoa ou organização 
será punida de qualquer outra forma pelo mesmo motivo.

2. A informação confidencial recolhida pelo mecanismo 
nacional de prevenção estará protegida por sigilo. Nenhum dado 
pessoal será divulgado sem o consentimento expresso da pessoa 
em causa.

ARTIgO 22

As autoridades competentes do Estado Parte em causa 
examinarão as recomendações do mecanismo nacional                              
de prevenção e entrarão em diálogo com ele sobre eventuais 
medidas de aplicação.

ARTIgO 23

Os Estados Partes no presente Protocolo comprometem-se 
a publicar e a divulgar os relatórios anuais dos mecanismos 
nacionais de prevenção.

PARTE V

Declaração

ARTIgO 24

1. No momento da ratificação, os Estados Partes podem fazer 
uma declaração adiando o cumprimento das suas obrigações ao 
abrigo da Parte III ou da Parte IV do presente Protocolo.

2. Este adiamento será válido por um período máximo de três 
anos. Na sequência de exposição devidamente formulada pelo 
Estado Parte e após consulta do Subcomité para a Prevenção, 
o Comité contra a Tortura poderá prorrogar tal prazo por mais 
dois anos.

PARTE VI

Disposições Financeiras

ARTIgO 25

1. As despesas resultantes do trabalho do Subcomité para                     
a Prevenção, em aplicação do presente Protocolo, serão suportadas 
pelas Nações Unidas.

2. O Secretário-geral das Nações Unidas disponibilizará as 
instalações e o pessoal necessário para o desempenho eficaz das 
funções do Subcomité para a Prevenção ao abrigo do presente 
Protocolo.

ARTIgO 26

1. Será instituído um Fundo Especial, em conformidade 
com os procedimentos pertinentes da Assembleia Geral, a ser 
administrado de acordo com as normas e regulamentos financeiros 
das Nações Unidas, para ajudar a financiar a aplicação das 
recomendações formuladas pelo Subcomité para a Prevenção após 
a visita a um Estado Parte, bem como os programas educativos 
dos mecanismos nacionais de prevenção.

2. O Fundo Especial poderá ser financiado através                                   
de contribuições voluntárias dos Governos, organizações 
intergovernamentais e não governamentais e outras entidades 
privadas ou públicas.
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PARTE VII

Disposições Finais

ARTIgO 27

1. O presente Protocolo fica aberto à assinatura de qualquer 
Estado que tenha assinado a Convenção.

2. O presente Protocolo fica sujeito à ratificação de qualquer 
Estado que tenha ratificado a Convenção ou aderido à mesma.                
Os instrumentos de ratificação serão depositados junto                             
do Secretário-geral das Nações Unidas.

3. O presente Protocolo ficará aberto à adesão de qualquer 
Estado que tenha ratificado a Convenção ou aderido à mesma.

4. A adesão será efectuada mediante depósito de um instrumento 
de adesão junto do Secretário-geral das Nações Unidas.

5. O Secretário-geral das Nações Unidas informará todos os 
Estados que tenham assinado o presente Protocolo ou aderido 
ao mesmo do depósito de cada instrumento de ratificação ou de 
adesão.

ARTIgO 28

1. O presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia após 
a data de depósito junto do Secretário-geral das Nações Unidas 
do vigésimo instrumento de ratificação ou de adesão.

2. Para cada Estado que ratifique o presente Protocolo                            
ou a ele adira após o depósito junto do Secretário-Geral das 
Nações Unidas do vigésimo instrumento de ratificação ou de 
adesão, o presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia 
após a data de depósito do seu próprio instrumento de ratificação 
ou de adesão.

ARTIgO 29

As disposições do presente Protocolo aplicam-se a todas 
as unidades constitutivas dos Estados federais sem quaisquer 
limitações ou excepções.

ARTIgO 30

O presente Protocolo não admite reservas.

ARTIgO 31

As disposições do presente Protocolo não afectam as obrigações 
dos Estados Partes ao abrigo de qualquer convenção de âmbito 
regional que institua um sistema de visitas a locais de detenção. 
O Subcomité para a Prevenção e os organismos estabelecidos em 
virtude de tais convenções de âmbito regional são encorajados  
a consultar-se mutuamente e a cooperar entre si a fim de evitar               
a duplicação de trabalho e promover eficazmente a realização dos 
objectivos do presente Protocolo.

ARTIgO 32

As disposições do presente Protocolo não afectam                         
as obrigações dos Estados Partes nas quatro Convenções                 
de genebra de 12 de Agosto de 1949 e nos Protocolos Adicionais 
às mesmas de 8 de Junho de 1977, nem a possibilidade ao dispor 
de qualquer Estado Parte de autorizar o Comité Internacional 
da Cruz Vermelha a visitar locais de detenção em situações não 
abrangidas pelo direito internacional humanitário.

ARTIgO 33

1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente 
Protocolo a qualquer momento, mediante notificação escrita 
dirigida ao Secretário-geral das Nações Unidas, que informará 
então os restantes Estados Partes no presente Protocolo e na 
Convenção. A denúncia produzirá efeitos um ano após a data de 
recepção da notificação pelo Secretário-geral.

2. Tal denúncia não terá como efeito eximir o Estado Parte do 
cumprimento das suas obrigações ao abrigo do presente Protocolo 
relativamente a qualquer acto ou situação que possa ocorrer antes 
da data em que a denúncia se torna eficaz, ou às medidas que            
o Subcomité para a Prevenção tenha decidido ou possa decidir 
adoptar relativamente ao Estado Parte em causa, nem prejudicará 
de qualquer forma a continuação da análise de qualquer matéria 
já em consideração pelo Subcomité para a Prevenção antes               
da data em que a denúncia se torna eficaz.

3. Após a data em que a denúncia do Estado Parte começa               
a produzir efeitos, o Subcomité para a Prevenção não iniciará             
a análise de qualquer nova questão relativa a tal Estado.

ARTIgO 34

1. Qualquer Estado parte no presente Protocolo poderá propor 
uma alteração e depositar a sua proposta junto do Secretário-Geral 
das Nações Unidas. O Secretário-geral transmitirá a proposta de 
alteração aos Estados Partes no presente Protocolo, solicitando-
lhes que lhe comuniquem se são favoráveis à realização de uma 
conferência de Estados Partes para análise e votação da proposta. 
Caso, no prazo de quatro meses após a data da comunicação da 
proposta, pelo menos um terço dos Estados Partes se pronunciem 
a favor da realização da conferência, o Secretário-Geral convocará 
a conferência sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer 
alteração adoptada por uma maioria de dois terços dos Estados 
Partes presentes e votantes na conferência será submetida pelo 
Secretário-geral à aceitação de todos os Estados Partes.

2. Qualquer alteração adoptada em conformidade com as 
disposições do n.º 1 do presente artigo entrará em vigor logo que 
seja aceite por uma maioria de dois terços dos Estados Partes 
no presente Protocolo em conformidade com os respectivos 
processos constitucionais.

3. Uma vez em vigor, as alterações serão vinculativas para                 
os Estados Partes que as tenham aceitado, continuando os restantes 
Estados Partes vinculados pelas disposições do presente Protocolo 
e de qualquer alteração que tenham aceitado anteriormente.

ARTIgO 35

Aos membros do Subcomité para a Prevenção e dos mecanismos 
nacionais de prevenção serão concedidos os privilégios                          
e imunidades necessários para o exercício independente das suas 
funções. Aos membros do Subcomité para a Prevenção serão 
concedidos os privilégios e imunidades enunciados na secção 
22 da Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações 
Unidas de 13 de Fevereiro de 1946, sem prejuízo das disposições 
da secção 23 da mesma Convenção.

ARTIgO 36

Durante as visitas a um Estado Parte, os membros do Subcomité 
para a Prevenção deverão, sem prejuízo das disposições e objectivos 
do presente Protocolo e dos privilégios e imunidades de que possam 
gozar:

a) Respeitar as leis e regulamentos em vigor no Estado 
visitado;

b) Abster-se de qualquer acção ou actividade incompatível 
com a natureza imparcial e internacional das suas 
funções.

ARTIgO 37

1. O presente Protocolo, cujos textos em inglês, árabe, chinês, 
espanhol, francês e russo fazem igualmente fé, será depositado 
junto do Secretário-geral das Nações Unidas.

2. O Secretário-geral das Nações Unidas enviará cópia 
certificada do presente Protocolo a todos os Estados.
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Resolução n.º 24/2013

de 3 de Maio

Havendo necessidade de estabelecer o quadro legal que 
permita o financiamento, construção, exploração e manutenção 
do Complexo Penitenciário Integrado e Centro de Formação da 
guarda Penitenciária de Pessene – Moamba, na Província de 
Maputo, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 204 da 
Constituição da República o Conselho de Ministros determina:

Artigo 1. É autorizada a negociação, nos termos do n.º 3                                                                                                                
do artigo 13 da Lei n.º 15/2011, de 10 de Agosto, para                           
o desenvolvimento do empreendimento, na forma de Parceria 
Público-Privada com a sociedade Group Five International 
Limited, para em regime de concessão executar trabalhos 
referentes ao projecto de construção, instalação, manutenção, 
gestão, formação, e financiamento da construção de Complexos 
Penitenciários Integrados nas regiões sul, centro e norte do país, 
bem como do Centro de Formação da guarda Penitenciária de 
Pessene – Moamba.

Art. 2. É autorizado o Ministro que superintende a área 
Penitenciária a constituir uma Equipa Técnica para negociar 
os termos da concessão a ser estabelecida pelo Governo da 
República de Moçambique e a sociedade concessionária, bem 
como a celebrar o respectivo contrato, em nome e representação 
do Governo da República de Moçambique.

Art. 3. 1. A Equipa Técnica deve ser constituída por técnicos 
das áreas de Justiça, Finanças, Obras Públicas e Habitação, 
Trabalho, Coordenação e Acção Ambiental, Defesa Nacional, 
Interior, Energia e outras entidades que se julgar essenciais 
para a implementação do empreendimento, devendo apresentar 
a proposta de Contrato de Concessão, em conformidade com                    
a legislação aplicável. 

2. A proposta de Contrato deve incidir sobre os seguintes 
aspectos:

a) Objecto da Concessão, com exclusão expressa das áreas 
de vigilância, protecção e segurança do Complexo;

b) Período da Concessão;
c) Natureza da Concessionária;
d) Os direitos e obrigações das partes;
e) As garantias e seguros;
f) Modalidades de pagamento na concessão;
g) O regime fiscal;
h) Cláusulas penais;
i) Garantias, benefícios e incentivos aplicáveis;
j) O exercício dos poderes da autoridade concessionária;
k) Coordenação com as autoridades públicas relevantes;
l) A prestação de informação à Autoridade Concedente;
m) Outros aspectos que forem julgados pertinentes para      

a materialização da concessão.
Art. 4. A presente Resolução entra em vigor na data da sua 

publicação.
Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 26 de Março 

de 2013.
Publique-se.
O Primeiro Ministro, Alberto Clementino António Vaquina.

iMprensa naCional de MoçaMbique, 
e.p.

Rectificação

Por ter sido repetida a numeração das Resoluções n.ºs 6, 7 e 
8/2013, do Conselho de Ministros, publicadas no Boletim da 
República n.º 21, 1.ª Série, de 13 de Março, rectifica-se que, onde 
se lê « Resolução n.º 6/2013, Resolução n.º 7/2013 e Resolução n.º 8/2013», 
deverá ler-se « Resolução n.º 12/2013, Resolução n.º 13/2013 e Resolução 
n.º 14/2013».
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