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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM

Decreto do Presidente da República n.o 31/2002

Preamble

de 2 de Agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 135.o, alínea b), da Constituição, o seguinte:
É ratificada a Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo, adoptada em
Nova Iorque em 9 de Dezembro de 1999, aprovada,
para ratificação, pela Resolução da Assembleia da
República n.o 51/2002 em 27 de Junho de 2002.
Assinado em 22 de Julho de 2002.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 24 de Julho de 2002.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
Decreto do Presidente da República n.o 32/2002
de 2 de Agosto

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 135.o, alínea b), da Constituição, o seguinte:
É ratificada a Convenção Relativa à Marcação de
Explosivos Plásticos para Fins de Detecção, adoptada
em Montreal em 1 de Março de 1991, aprovada, para
adesão, pela Resolução da Assembleia da República
n.o 52/2002 em 27 de Junho de 2002.
Assinado em 22 de Julho de 2002.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 24 de Julho de 2002.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.o 51/2002
Aprova, para ratificação, a Convenção Internacional para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo, adoptada em Nova
Iorque em 9 de Dezembro de 1999.

A Assembleia da República resolve, nos termos da
alínea i) do artigo 161.o e do n.o 5 do artigo 166.o da
Constituição, aprovar, para ratificação, a Convenção
Internacional para a Eliminação do Financiamento do
Terrorismo, adoptada em Nova Iorque em 9 de Dezembro de 1999, cuja versão autêntica em língua inglesa
e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em
anexo.
Aprovada em 27 de Junho de 2002.
O Presidente da Assembleia da República, João
Bosco Mota Amaral.

The States Parties to this Convention:
Bearing in mind the purposes and principles of the
Charter of the United Nations concerning the
maintenance of international peace and security
and the promotion of good-neighbourliness and
friendly relations and cooperation among States;
Deeply concerned about the worldwide escalation
of acts of terrorism in all its forms and manifestations;
Recalling the Declaration on the Occasion of the
Fiftieth Anniversary of the United Nations, contained in General Assembly resolution 50/6 of
24 October 1995;
Recalling also all the relevant General Assembly
resolutions on the matter, including resolution
49/60 of 9 December 1994 and its annex on the
Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, in which the States Members
of the United Nations solemnly reaffirmed their
unequivocal condemnation of all acts, methods
and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed,
including those which jeopardize the friendly
relations among States and peoples and threaten
the territorial integrity and security of States;
Noting that the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism also encouraged
States to review urgently the scope of the existing
international legal provisions on the prevention,
repression and elimination of terrorism in all its
forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter;
Recalling General Assembly resolution 51/210 of
17 December 1996, paragraph 3, subparagraph
(f), in which the Assembly called upon all States
to take steps to prevent and counteract, through
appropriate domestic measures, the financing of
terrorists and terrorist organizations, whether
such financing is direct or indirect through organizations which also have or claim to have charitable, social or cultural goals or which are also
engaged in unlawful activities such as illicit arms
trafficking, drug dealing and racketeering,
including the exploitation of persons for purposes of funding terrorist activities, and in particular to consider, where appropriate, adopting
regulatory measures to prevent and counteract
movements of funds suspected to be intended
for terrorist purposes without impeding in any
way the freedom of legitimate capital movements
and to intensify the exchange of information concerning international movements of such funds;
Recalling also General Assembly resolution 52/165
of 15 December 1997, in which the Assembly
called upon States to consider, in particular, the
implementation of the measures set out in paragraphs 3 (a) to (f) of its resolution 51/210 of
17 December 1996;
Recalling further General Assembly resolution 53/
108 of 8 December 1998, in which the Assembly
decided that the Ad Hoc Committee established
by General Assembly resolution 51/210 of 17
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December 1996 should elaborate a draft international convention for the suppression of terrorist financing to supplement related existing
international instruments;
Considering that the financing of terrorism is a
matter of grave concern to the international community as a whole;
Noting that the number and seriousness of acts
of international terrorism depend on the financing that terrorists may obtain;
Noting also that existing multilateral legal instruments do not expressly address such financing;
Being convinced of the urgent need to enhance
international cooperation among States in devising and adopting effective measures for the prevention of the financing of terrorism, as well as
for its suppression through the prosecution and
punishment of its perpetrators;
have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Convention:
1) «Funds» means assets of every kind, whether
tangible or intangible, movable or immovable,
however acquired, and legal documents or
instruments in any form, including electronic or
digital, evidencing title to, or interest in, such
assets, including, but not limited to, bank credits,
travellers cheques, bank cheques, money orders,
shares, securities, bonds, drafts, letters of credit;
2) «A State or governmental facility» means any
permanent or temporary facility or conveyance,
that is used or occupied by representatives of
a State, members of Government, the legislature
or the judiciary or by officials or employees of
a State or any other public authority or entity
or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their
official duties;
3) «Proceeds» means any funds derived from or
obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence set forth in article 2.
Article 2
1 — Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means,
directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides
or collects funds with the intention that they should
be used or in the knowledge that they are to be used,
in full or in part, in order to carry out:
a) An act which constitutes an offence within the
scope of and as defined in one of the treaties
listed in the annex; or
b) Any other act intended to cause death or serious
bodily injury to a civilian or to any other person
not taking an active part in the hostilities in
a situation of armed conflict, when the purpose
of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government
or an international organization to do or to
abstain from doing any act.
2 — a) On depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, a State Party which
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is not a party to a treaty listed in the annex may declare
that, in the application of this Convention to the State
Party, the treaty shall be deemed not to be included
in the annex referred to in paragraph 1, subparagraph
(a). The declaration shall cease to have effect as soon
as the treaty enters into force for the State Party, which
shall notify the depositary of this fact.
b) When a State Party ceases to be a party to a treaty
listed in the annex, it may make a declaration as provided
for in this article, with respect to that treaty.
3 — For an act to constitute an offence set forth in
paragraph 1, it shall not be necessary that the funds
were actually used to carry out an offence referred to
in paragraph 1, subparagraphs a) or b).
4 — Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this article.
5 — Any person also commits an offence if that
person:
a) Participates as an accomplice in an offence as
set forth in paragraph 1 or 4 of this article;
b) Organizes or directs others to commit an offence
as set forth in paragraph 1 or 4 of this article;
c) Contributes to the commission of one or more
offences as set forth in paragraphs 1 or 4 of
this article by a group of persons acting with
a common purpose. Such contribution shall be
intentional and shall either:
i) Be made with the aim of furthering the
criminal activity or criminal purpose of
the group, where such activity or purpose
involves the commission of an offence as
set forth in paragraph 1 of this article; or
ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence
as set forth in paragraph 1 of this article.
Article 3
This Convention shall not apply where the offence
is committed within a single State, the alleged offender
is a national of that State and is present in the territory
of that State and no other State has a basis under article 7, paragraph 1, or article 7, paragraph 2, to exercise
jurisdiction, except that the provisions of articles 12 to
18 shall, as appropriate, apply in those cases.
Article 4
Each State Party shall adopt such measures as may
be necessary:
a) To establish as criminal offences under its
domestic law the offences set forth in article 2;
b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the
grave nature of the offences.
Article 5
1 — Each State Party, in accordance with its domestic
legal principles, shall take the necessary measures to
enable a legal entity located in its territory or organized
under its laws to be held liable when a person responsible
for the management or control of that legal entity has,
in that capacity, committed an offence set forth in arti-
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cle 2. Such liability may be criminal, civil or administrative.
2 — Such liability is incurred without prejudice to the
criminal liability of individuals having committed the
offences.
3 — Each State Party shall ensure, in particular, that
legal entities liable in accordance with paragraph 1 above
are subject to effective, proportionate and dissuasive
criminal, civil or administrative sanctions. Such sanctions
may include monetary sanctions.
Article 6
Each State Party shall adopt such measures as may
be necessary, including, where appropriate, domestic
legislation, to ensure that criminal acts within the scope
of this Convention are under no circumstances justifiable
by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
Article 7
1 — Each State Party shall take such measures as may
be necessary to establish its jurisdiction over the offences
set forth in article 2 when:
a) The offence is committed in the territory of that
State;
b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft registered
under the laws of that State at the time the
offence is committed;
c) The offence is committed by a national of that
State.
2 — A State Party may also establish its jurisdiction
over any such offence when:
a) The offence was directed towards or resulted
in the carrying out of an offence referred to
in article 2, paragraph 1, subparagraph a) or
b), in the territory of or against a national of
that State;
b) The offence was directed towards or resulted
in the carrying out of an offence referred to
in article 2, paragraph 1, subparagraph a) or
b), against a State or government facility of that
State abroad, including diplomatic or consular
premises of that State;
c) The offence was directed towards or resulted
in an offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph a) or b), committed in
an attempt to compel that State to do or abstain
from doing any act;
d) The offence is committed by a stateless person
who has his or her habitual residence in the
territory of that State;
e) The offence is committed on board an aircraft
which is operated by the Government of that
State.
3 — Upon ratifying, accepting, approving or acceding
to this Convention each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction
it has established in accordance with paragraph 2. Should
any change take place, the State Party concerned shall
immediately notify the Secretary-General.
4 — Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction
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over the offences set forth in article 2 in cases where
the alleged offender is present in its territory and it
does not extradite that person to any of the States Parties
that have established their jurisdiction in accordance
with paragraph 1 or 2.
5 — When more than one State Party claims jurisdiction over the offences set forth in article 2, the relevant States Parties shall strive to coordinate their
actions appropriately, in particular concerning the conditions for prosecution and the modalities for mutual
legal assistance.
6 — Without prejudice to the norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State
Party in accordance with its domestic law.
Article 8
1 — Each State Party shall take appropriate measures,
in accordance with its domestic legal principles, for the
identification, detection and freezing or seizure of any
funds used or allocated for the purpose of committing
the offences set forth in article 2 as well as the proceeds
derived from such offences, for purposes of possible
forfeiture.
2 — Each State Party shall take appropriate measures,
in accordance with its domestic legal principles, for the
forfeiture of funds used or allocated for the purpose
of committing the offences set forth in article 2 and
the proceeds derived from such offences.
3 — Each State Party concerned may give consideration to concluding agreements on the sharing with other
States Parties, on a regular or case-by-case basis, of the
funds derived from the forfeitures referred to in this
article.
4 — Each State Party shall consider establishing
mechanisms whereby the funds derived from the forfeitures referred to in this article are utilized to compensate the victims of offences referred to in article 2,
paragraph 1, subparagraph a) or b), or their families.
5 — The provisions of this article shall be implemented without prejudice to the rights of third parties acting
in good faith.
Article 9
1 — Upon receiving information that a person who
has committed or who is alleged to have committed
an offence set forth in article 2 may be present in its
territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information.
2 — Upon being satisfied that the circumstances so
warrant, the State Party in whose territory the offender
or alleged offender is present shall take the appropriate
measures under its domestic law so as to ensure that
person’s presence for the purpose of prosecution or
extradition.
3 — Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled
to:
a) Communicate without delay with the nearest
appropriate representative of the State of which
that person is a national or which is otherwise
entitled to protect that persons rights or, if that
person is a stateless person, the State in the
territory of which that person habitually resides;
b) Be visited by a representative of that State;

N.o 177 — 2 de Agosto de 2002

DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A

c) Be informed of that persons rights under subparagraphs a) and b).
4 — The rights referred to in paragraph 3 shall be
exercised in conformity with the laws and regulations
of the State in the territory of which the offender or
alleged offender is present, subject to the provision that
the said laws and regulations must enable full effect
to be given to the purposes for which the rights accorded
under paragraph 3 are intended.
5 — The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be
without prejudice to the right of any State Party having
a claim to jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1, subparagraph b), or paragraph 2, subparagraph
b), to invite the International Committee of the Red
Cross to communicate with and visit the alleged offender.
6 — When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall immediately
notify, directly or through the Secretary-General of the
United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 7, paragraph 1 or 2, and, if it considers it advisable, any other
interested States Parties, of the fact that such person
is in custody and of the circumstances which warrant
that persons detention. The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 shall promptly
inform the said States Parties of its findings and shall
indicate whether it intends to exercise jurisdiction.
Article 10
1 — The State Party in the territory of which the
alleged offender is present shall, in cases to which article 7 applies, if it does not extradite that person, be
obliged, without exception whatsoever and whether or
not the offence was committed in its territory, to submit
the case without undue delay to its competent authorities
for the purpose of prosecution, through proceedings in
accordance with the laws of that State. Those authorities
shall take their decision in the same manner as in the
case of any other offence of a grave nature under the
law of that State.
2 — Whenever a State Party is permitted under its
domestic law to extradite or otherwise surrender one
of its nationals only upon the condition that the person
will be returned to that State to serve the sentence
imposed as a result of the trial or proceeding for which
the extradition or surrender of the person was sought,
and this State and the State seeking the extradition of
the person agree with this option and other terms they
may deem appropriate, such a conditional extradition
or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1.
Article 11
1 — The offences set forth in article 2 shall be deemed
to be included as extraditable offences in any extradition
treaty existing between any of the States Parties before
the entry into force of this Convention. States Parties
undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.
2 — When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request
for extradition from another State Party with which it
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has no extradition treaty, the requested State Party may,
at its option, consider this Convention as a legal basis
for extradition in respect of the offences set forth in
article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.
3 — States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the
offences set forth in article 2 as extraditable offences
between themselves, subject to the conditions provided
by the law of the requested State.
4 — If necessary, the offences set forth in article 2
shall be treated, for the purposes of extradition between
States Parties, as if they had been committed not only
in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction
in accordance with article 7, paragraphs 1 and 2.
5 — The provisions of all extradition treaties and
arrangements between States Parties with regard to
offences set forth in article 2 shall be deemed to be
modified as between States Parties to the extent that
they are incompatible with this Convention.
Article 12
1 — States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal
investigations or criminal or extradition proceedings in
respect of the offences set forth in article 2, including
assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings.
2 — States Parties may not refuse a request for mutual
legal assistance on the ground of bank secrecy.
3 — The requesting Party shall not transmit nor use
information or evidence furnished by the requested
Party for investigations, prosecutions or proceedings
other than those stated in the request without the prior
consent of the requested Party.
4 — Each State Party may give consideration to establishing mechanisms to share with other States Parties
information or evidence needed to establish criminal,
civil or administrative liability pursuant to article 5.
5 — States Parties shall carry out their obligations
under paragraphs 1 and 2 in conformity with any treaties
or other arrangements on mutual legal assistance or
information exchange that may exist between them. In
the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance
with their domestic law.
Article 13
None of the offences set forth in article 2 shall be
regarded, for the purposes of extradition or mutual legal
assistance, as a fiscal offence. Accordingly, States Parties
may not refuse a request for extradition or for mutual
legal assistance on the sole ground that it concerns a
fiscal offence.
Article 14
None of the offences set forth in article 2 shall be
regarded for the purposes of extradition or mutual legal
assistance as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired
by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an
offence may not be refused on the sole ground that
it concerns a political offence or an offence connected
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with a political offence or an offence inspired by political
motives.
Article 15
Nothing in this Convention shall be interpreted as
imposing an obligation to extradite or to afford mutual
legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual
legal assistance with respect to such offences has been
made for the purpose of prosecuting or punishing a
person on account of that persons race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance
with the request would cause prejudice to that person’s
position for any of these reasons.
Article 16
1 — A person who is being detained or is serving a
sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes
of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences set forth in article 2 may be transferred if the following conditions are met:
a) The person freely gives his or her informed
consent;
b) The competent authorities of both States agree,
subject to such conditions as those States may
deem appropriate.
2 — For the purposes of the present article:
a) The State to which the person is transferred
shall have the authority and obligation to keep
the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from
which the person was transferred;
b) The State to which the person is transferred
shall without delay implement its obligation to
return the person to the custody of the State
from which the person was transferred as agreed
beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;
c) The State to which the person is transferred
shall not require the State from which the person
was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;
d) The person transferred shall receive credit for
service of the sentence being served in the State
from which he or she was transferred for time
spent in the custody of the State to which he
or she was transferred.
3 — Unless the State Party from which a person is
to be transferred in accordance with the present article
so agrees, that person, whatever his or her nationality,
shall not be prosecuted or detained or subjected to any
other restriction of his or her personal liberty in the
territory of the State to which that person is transferred
in respect of acts or convictions anterior to his or her
departure from the territory of the State from which
such person was transferred.
Article 17
Any person who is taken into custody or regarding
whom any other measures are taken or proceedings are
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carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights
and guarantees in conformity with the law of the State
in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights law.
Article 18
1 — States Parties shall cooperate in the prevention
of the offences set forth in article 2 by taking all practicable measures, inter alia, by adapting their domestic
legislation, if necessary, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission
of those offences within or outside their territories,
including:
a) Measures to prohibit in their territories illegal
activities of persons and organizations that
knowingly encourage, instigate, organize or
engage in the commission of offences set forth
in article 2;
b) Measures requiring financial institutions and
other professions involved in financial transactions to utilize the most efficient measures available for the identification of their usual or occasional customers, as well as customers in whose
interest accounts are opened, and to pay special
attention to unusual or suspicious transactions
and report transactions suspected of stemming
from a criminal activity. For this purpose, States
Parties shall consider:
i) Adopting regulations prohibiting the opening of accounts the holders or beneficiaries of which are unidentified or unidentifiable, and measures to ensure that such
institutions verify the identity of the real
owners of such transactions;
ii) With respect to the identification of legal
entities, requiring financial institutions,
when necessary, to take measures to verify the legal existence and the structure
of the customer by obtaining, either from
a public register or from the customer
or both, proof of incorporation, including
information concerning the customer’s
name, legal form, address, directors and
provisions regulating the power to bind
the entity;
iii) Adopting regulations imposing on financial institutions the obligation to report
promptly to the competent authorities all
complex, unusual large transactions and
unusual patterns of transactions, which
have no apparent economic or obviously
lawful purpose, without fear of assuming
criminal or civil liability for breach of any
restriction on disclosure of information
if they report their suspicions in good
faith;
iv) Requiring financial institutions to maintain, for at least five years, all necessary
records on transactions, both domestic or
international.
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2 — States Parties shall further cooperate in the prevention of offences set forth in article 2 by considering:
a) Measures for the supervision, including, for
example, the licensing, of all money-transmission agencies;
b) Feasible measures to detect or monitor the physical cross-border transportation of cash and
bearer negotiable instruments, subject to strict
safeguards to ensure proper use of information
and without impeding in any way the freedom
of capital movements.
3 — States Parties shall further cooperate in the prevention of the offences set forth in article 2 by exchanging accurate and verified information in accordance with
their domestic law and coordinating administrative and
other measures taken, as appropriate, to prevent the
commission of offences set forth in article 2, in particular
by:
a) Establishing and maintaining channels of communication between their competent agencies
and services to facilitate the secure and rapid
exchange of information concerning all aspects
of offences set forth in article 2;
b) Cooperating with one another in conducting
inquiries, with respect to the offences set forth
in article 2, concerning:
i) The identity, whereabouts and activities
of persons in respect of whom reasonable
suspicion exists that they are involved in
such offences;
ii) The movement of funds relating to the
commission of such offences.
4 — States Parties may exchange information through
the International Criminal Police Organization (Interpol).
Article 19
The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its domestic law or applicable procedures, communicate the final outcome of
the proceedings to the Secretary-General of the United
Nations, who shall transmit the information to the other
States Parties.
Article 20
The States Parties shall carry out their obligations
under this Convention in a manner consistent with the
principles of sovereign equality and territorial integrity
of States and that of non-intervention in the domestic
affairs of other States.
Article 21
Nothing in this Convention shall affect other rights,
obligations and responsibilities of States and individuals
under international law, in particular the purposes of
the Charter of the United Nations, international humanitarian law and other relevant conventions.
Article 22
Nothing in this Convention entitles a State Party to
undertake in the territory of another State Party the
exercise of jurisdiction or performance of functions
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which are exclusively reserved for the authorities of that
other State Party by its domestic law.
Article 23
1 — The annex may be amended by the addition of
relevant treaties that:
a) Are open to the participation of all States;
b) Have entered into force;
c) Have been ratified, accepted, approved or acceded to by at least twenty-two States Parties to
the present Convention.
2 — After the entry into force of this Convention,
any State Party may propose such an amendment. Any
proposal for an amendment shall be communicated to
the depositary in written form. The depositary shall
notify proposals that meet the requirements of paragraph 1 to all States Parties and seek their views on
whether the proposed amendment should be adopted.
3 — The proposed amendment shall be deemed adopted unless one third of the States Parties object to it
by a written notification not later than 180 days after
its circulation.
4 — The adopted amendment to the annex shall enter
into force 30 days after the deposit of the twenty-second
instrument of ratification, acceptance or approval of
such amendment for all those States Parties having
deposited such an instrument. For each State Party ratifying, accepting or approving the amendment after the
deposit of the twenty-second instrument, the amendment shall enter into force on the thirtieth day after
deposit by such State Party of its instrument of ratification, acceptance or approval.
Article 24
1 — Any dispute between two or more States Parties
concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation
within a reasonable time shall, at the request of one
of them, be submitted to arbitration. If, within six months
from the date of the request for arbitration, the parties
are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute
to the International Court of Justice, by application,
in conformity with the Statute of the Court.
2 — Each State may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or
accession thereto declare that it does not consider itself
bound by paragraph 1. The other States Parties shall
not be bound by paragraph 1 with respect to any State
Party which has made such a reservation.
3 — Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 may at any time withdraw that
reservation by notification to the Secretary-General of
the United Nations.
Article 25
1 — This Convention shall be open for signature by
all States from 10 January 2000 to 31 December 2001
at United Nations Headquarters in New York.
2 — This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
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3 — This Convention shall be open to accession by
any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 26
1 — This Convention shall enter into force on the
thirtieth day following the date of the deposit of the
twenty-second instrument of ratification, acceptance,
approval or accession with the Secretary-General of the
United Nations.
2 — For each State ratifying, accepting, approving or
acceding to the Convention after the deposit of the
twenty-second instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, the Convention shall enter into
force on the thirtieth day after deposit by such State
of its instrument of ratification, acceptance, approval
or accession.
Article 27
1 — Any State Party may denounce this Convention
by written notification to the Secretary-General of the
United Nations.
2 — Denunciation shall take effect one year following
the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.
Article 28
The original of this Convention, 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 who shall send certified copies thereof to all States.
In witness whereof, the undersigned, being duly
authorized thereto by their respective Governments,
have signed this Convention, opened for signature at
United Nations Headquarters in New York on 10 January 2000.
ANNEX

1 — Convention for the Suppression of Unlawful
Seizure of Aircraft, done at The Hague on 16 December
1970.
2 — Convention for the Suppression of Unlawful Acts
against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal
on 23 September 1971.
3 — Convention on the Prevention and Punishment
of Crimes against Internationally Protected Persons,
including Diplomatic Agents, adopted by the General
Assembly of the United Nations on 14 December 1973.
4 — International Convention against the Taking of
Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979.
5 — Convention on the Physical Protection of Nuclear
Material, adopted at Vienna on 3 March 1980.
6 — Protocol for the Suppression of Unlawful Acts
of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil
Aviation, done at Montreal on 24 February 1988.
7 — Convention for the Suppression of Unlawful Acts
against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome
on 10 March 1988.
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8 — Protocol for the Suppression of Unlawful Acts
against the Safety of Fixed Platforms located on the
Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988.
9 — International Convention for the Suppression of
Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly
of the United Nations on 15 December 1997.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO
DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Preâmbulo

Os Estados Contratantes na presente Convenção:
Considerando os objectivos e os princípios da Carta
das Nações Unidas sobre a manutenção da paz
e da segurança internacionais e sobre o reforço
das relações de boa vizinhança, de amizade e
de cooperação entre os Estados;
Profundamente preocupados pela escalada, no
mundo inteiro, dos actos de terrorismo sob todas
as suas formas e manifestações;
Recordando a Declaração por ocasião do 50.o Aniversário da Organização das Nações Unidas,
constante da Resolução da Assembleia Geral
n.o 50/6, de 24 de Outubro de 1995;
Recordando igualmente todas as resoluções da
Assembleia Geral sobre esta matéria, particularmente a Resolução n.o 49/60, de 9 de Dezembro de 1994, e o seu anexo sobre a Declaração
sobre as Medidas para Eliminar o Terrorismo
Internacional, na qual os Estados-Membros das
Nações Unidas solenemente afirmaram que condenavam categoricamente todos os actos, métodos e práticas terroristas como criminosos e
injustificáveis, onde quer que aconteçam e sejam
quais forem os seus autores, muito especialmente
as que comprometem as relações de amizade
entre os Estados e os povos e que ameaçam a
integridade territorial e a segurança dos Estados;
Observando que a Declaração sobre as Medidas
para Eliminar o Terrorismo Internacional também encorajou os Estados a examinar com
urgência o âmbito das disposições jurídicas internacionais em vigor sobre a prevenção, a repressão e a eliminação do terrorismo sob todas as
suas formas e manifestações, com o fim de assegurar a existência de um quadro jurídico geral
que abranja todas as questões nesta matéria;
Relembrando a Resolução da Assembleia Geral
n.o 51/210, de 17 de Dezembro de 1996, § 3,
alínea f), na qual a Assembleia exortou todos
os Estados a tomar medidas de prevenção e de
neutralização, através de meios internos apropriados, do financiamento de terroristas e de
organizações terroristas, seja esse financiamento
directo ou indirecto, através de organizações que
também afirmam ter um fim caritativo, cultural
ou social, ou que estão igualmente implicadas
em actividades ilegais tais como o tráfico ilícito
de armamento, o tráfico de estupefacientes e
extorsão de dinheiro, incluindo a exploração de
pessoas com fins de financiar actividades terroristas, e em particular considerar, se necessário,
a adopção de medidas regulamentares para prevenir e neutralizar movimentos de capitais suspeitos de serem destinados a fins terroristas, sem
impedir de forma alguma a liberdade de circu-
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lação legítima de capitais, e intensificar as trocas
de informação sobre os movimentos internacionais relacionados com tais fundos;
Relembrando igualmente a Resolução n.o 52/165,
da Assembleia Geral, de 15 de Dezembro de
1997, na qual a Assembleia convidou os Estados
a considerar, em particular, o desenvolvimento
das medidas enunciadas nas alíneas a) a f) do
§ 3 da sua Resolução n.o 51/210, de 17 de Dezembro de 1996;
Recordando ainda a Resolução n.o 63/108, de 8
de Dezembro de 1998, da Assembleia Geral,
onde a Assembleia decidiu que o Comité Especial criado pela Resolução n.o 51/210, de 17 de
Dezembro de 1996, deveria elaborar um projecto
para uma convenção internacional destinada à
eliminação do financiamento do terrorismo a fim
de completar os instrumentos internacionais
existentes relacionados com este;
Considerando que o financiamento do terrorismo
é um assunto que preocupa gravemente a comunidade internacional no seu conjunto;
Atendendo a que o número e a gravidade dos actos
de terrorismo internacional dependem dos recursos financeiros que os terroristas conseguem
obter;
Reconhecendo também que os instrumentos jurídicos multilaterais existentes não se referem
expressamente ao financiamento do terrorismo;
Convictos da necessidade urgente de reforçar a
cooperação internacional entre os Estados com
o fim de se elaborar e adoptar medidas eficazes
destinadas a prevenir o financiamento do terrorismo, bem como a suprimi-lo através da acusação e punição dos seus autores;
acordaram o seguinte:
Artigo 1.o
Para os fins da presente Convenção:
1) O termo «fundos» compreende os valores de
qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis,
móveis ou imóveis, adquiridos por qualquer
meio, e os documentos ou instrumentos legais,
seja qual for a sua forma, incluindo a electrónica
ou a digital, que atestem a propriedade ou
outros direitos sobre esses bens, incluindo, mas
sem que esta enumeração seja exaustiva, créditos bancários, cheques de viagem, cheques
bancários, ordens de pagamento, acções, títulos,
obrigações, saques bancários e letras de crédito.
A expressão «instalação do Estado ou pública»
compreende qualquer instalação ou meio de
transporte permanente ou temporário utilizado
ou ocupado por representantes de um Estado,
membros do governo, do parlamento ou da
magistratura, ou por agentes ou funcionários de
um Estado ou outra autoridade ou entidade
pública, ou ainda por agentes ou funcionários
de uma organização intergovernamental, no
âmbito das suas funções oficiais;
2) O termo «lucros» significa fundos de qualquer
natureza provenientes ou obtidos, directa ou
indirectamente, pela prática de uma infracção
prevista no artigo 2.o
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Artigo 2.o
1 — Comete uma infracção, nos termos da presente
Convenção, quem, por quaisquer meios, directa ou indirectamente, ilegal e deliberadamente, fornecer ou reunir
fundos com a intenção de serem utilizados ou sabendo
que serão utilizados, total ou parcialmente, tendo em
vista a prática:
a) De um acto que constitua uma infracção compreendida no âmbito de um dos tratados enumerados no anexo e tal como aí definida; ou
b) De qualquer outro acto destinado a causar a
morte ou ferimentos corporais graves num civil
ou em qualquer pessoa que não participe directamente nas hostilidades numa situação de conflito armado, sempre que o objectivo desse acto,
devido à sua natureza ou contexto, vise intimidar
uma população ou obrigar um governo ou uma
organização internacional a praticar ou a
abster-se de praticar qualquer acto.
2 — a) Ao depositar o seu instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão, um Estado Contratante
que não seja parte de um tratado enumerado no anexo
referido no n.o 1, alínea a), poderá declarar que, no
quadro da aplicação da presente Convenção a este
Estado Contratante, esse tratado será considerado como
não figurando naquele anexo. Essa declaração ficará
sem efeito a partir da entrada em vigor do tratado para
o Estado Contratante, que notificará o depositário desse
facto.
b) Quando um Estado Contratante deixe de ser parte
de um tratado enumerado no anexo, poderá efectuar
uma declaração, relativamente a esse tratado, de acordo
com o presente artigo.
3 — Para que um acto constitua uma das infracções
previstas no n.o 1, não é necessário que os fundos tenham
sido efectivamente utilizados para cometer a infracção
contemplada nas alíneas a) ou b) do n.o 1.
4 — Comete igualmente uma infracção quem tentar
cometer uma infracção prevista no n.o 1 do presente
artigo.
5 — Comete igualmente uma infracção quem:
a) Participar como cúmplice numa infracção prevista nos n.os 1 a 4 deste artigo;
b) Organizar a prática de uma infracção prevista
nos n.os 1 a 4 deste artigo ou induzir outrem
à prática de tal infracção;
c) Contribuir para a prática de uma ou mais infracções previstas nos n.os 1 a 4 deste artigo, por
um grupo de pessoas actuando com um propósito comum. Essa contribuição deverá ser
intencional e deve:
i) Ter como objectivo facilitar a prossecução da actividade criminosa ou os objectivos criminosos do grupo, quando essa
actividade ou esses objectivos impliquem
a prática de uma infracção prevista no
n.o 1 deste artigo; ou
ii) Ser efectuada com conhecimento da intenção do grupo de cometer uma infracção
prevista no n.o 1 deste artigo.
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Artigo 3.o

A presente Convenção não será aplicável aos casos
em que a infracção for cometida no território de um
só Estado, sendo o presumível autor nacional desse
Estado e encontrando-se no território desse Estado, e
nenhum outro Estado tiver motivos para, nos termos
do artigo 7.o, n.os 1 e 2, exercer a sua competência;
contudo, os artigos 12.o e 18.o serão aplicáveis a tais
casos, conforme se mostrar apropriado.
Artigo 4.o
Cada Estado Contratante adoptará as medidas que
entenda necessárias para:
a) Qualificar como infracções penais, à luz do seu
direito interno, as infracções previstas no
artigo 2.o;
b) Punir essas infracções mediante a aplicação de
sanções adequadas que tenham em consideração a natureza grave dessas infracções.
Artigo 5.o
1 — Cada Estado Contratante adoptará, de acordo
com os princípios do seu direito interno, as medidas
necessárias para permitir que as pessoas colectivas situadas no seu território ou constituídas segundo as suas
leis sejam responsabilizadas quando uma pessoa responsável pela direcção ou controlo dessa pessoa colectiva cometer, nessa qualidade, uma infracção prevista
no artigo 2.o Essa responsabilidade poderá ser penal,
civil ou administrativa.
2 — Tal responsabilidade é independente da responsabilidade criminal dos indivíduos que cometeram essas
infracções.
3 — Cada Estado Contratante deverá assegurar, em
particular, que as pessoas colectivas responsáveis em
virtude do n.o 1 sejam passíveis de sanções penais, civis
ou administrativas eficazes, proporcionadas e dissuasoras. Tais sanções poderão incluir sanções de ordem
pecuniária.
Artigo 6.o
Cada Estado Contratante adoptará as medidas necessárias, incluindo, se apropriado, legislação interna, com
vista a garantir que os actos criminosos previstos na
presente Convenção não possam, em nenhuma circunstância, ser justificados por considerações de ordem política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa ou de
natureza similar.
o

Artigo 7.

1 — Cada Estado Contratante adoptará as medidas
que entenda necessárias para estabelecer a sua jurisdição, relativamente às infracções previstas no artigo 2.o,
se:
a) A infracção for cometida no território desse
Estado;
b) A infracção for cometida a bordo de um navio
arvorando o seu pavilhão ou dentro de uma
aeronave com matrícula conforme com a sua
legislação à data da prática da infracção;
c) A infracção for cometida por um nacional desse
Estado.
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2 — Qualquer Estado Contratante poderá igualmente
estabelecer a sua jurisdição em relação a qualquer destas
infracções se:
a) A infracção tiver por fim, ou por resultado, a
prática de uma infracção prevista no artigo 2.o,
n.o 1, alíneas a) ou b), no seu Estado ou contra
um dos seus nacionais;
b) A infracção tiver por fim, ou por resultado, a
prática de uma infracção prevista no artigo 2.o,
n.o 1, alíneas a) ou b), contra uma instalação
pública do referido Estado no estrangeiro,
incluindo instalações diplomáticas ou consulares
desse Estado;
c) A infracção tiver por fim, ou por resultado, a
prática de uma infracção prevista no artigo 2.o,
n.o 1, alíneas a) ou b), com a intenção de obrigar
esse Estado a realizar ou a abster-se de realizar
um determinado acto;
d) A infracção for cometida por um apátrida que
tenha a sua residência habitual no território
desse Estado;
e) A infracção for cometida a bordo de uma aeronave ao serviço do governo desse Estado.
3 — Aquando da ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão da presente Convenção, cada Estado Contratante notificará o Secretário-Geral da Organização das
Nações Unidas sobre a competência que estabeleceu
em conformidade com o n.o 2. Em caso de alteração,
o Estado Contratante em causa notificará imediatamente o Secretário-Geral.
4 — Cada Estado Contratante adoptará, igualmente,
as medidas que entenda necessárias para estabelecer
a sua competência relativamente às infracções previstas
no artigo 2.o, sempre que o presumível autor se encontrar no seu território e este Estado não o extraditar
para qualquer dos Estados Contratantes que tenham
estabelecido a respectiva competência em conformidade
com os n.os 1 ou 2.
5 — Quando mais de um Estado Contratante se declarar competente relativamente às infracções previstas no
artigo 2.o, os Estados Contratantes interessados procurarão coordenar a sua acção de forma apropriada,
particularmente no que respeita às condições de promoção da acção penal e às modalidades de auxílio judiciário mútuo.
6 — Sem prejuízo das normas de direito internacional
geral, a presente Convenção não prejudica o exercício
de qualquer competência penal estabelecida por um
Estado Contratante de acordo com o seu direito interno.
Artigo 8.o
1 — Cada Estado Contratante adoptará, em conformidade com os princípios do seu direito interno, as medidas necessárias à identificação, detecção, congelamento
ou apreensão de todos os fundos utilizados ou destinados a ser utilizados para cometer as infracções previstas no artigo 2.o, bem como os lucros resultantes dessas infracções, tendo em vista a sua eventual perda.
2 — Cada Estado Contratante adoptará, em conformidade com os princípios do seu direito interno, as medidas necessárias à perda de fundos utilizados ou destinados à prática das infracções previstas no artigo 2.o
e o produto dessas infracções.
3 — Cada Estado Contratante poderá considerar a
possibilidade de celebrar acordos prevendo a partilha
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com outros Estados Contratantes, por norma ou caso
a caso, dos fundos provenientes das perdas previstas
no presente artigo.
4 — Cada Estado Contratante considerará a criação
de mecanismos de afectação dos fundos provenientes
das perdas previstas no presente artigo à indemnização
das vítimas das infracções previstas no artigo 2.o, n.o 1,
alíneas a) ou b), ou das suas famílias.
5 — O disposto no presente artigo aplicar-se-á sem
prejuízo dos direitos dos terceiros de boa-fé.
Artigo 9.o
1 — Ao receber a informação de que o autor ou o
presumível autor de uma infracção prevista no artigo 2.o,
se encontra no seu território, o Estado Contratante em
causa tomará as medidas que entender necessárias, nos
termos do seu direito interno, para proceder à investigação dos factos constantes da informação.
2 — Se considerar que as circunstâncias o justificam,
o Estado Contratante em cujo território o autor ou o
presumível autor da infracção se encontra tomará medidas apropriadas, nos termos do seu direito interno, de
modo a garantir a presença dessa pessoa para fins de
procedimento criminal ou extradição.
3 — Qualquer pessoa relativamente à qual as medidas
referidas no n.o 2 forem tomadas terá o direito de:
a) Comunicar, sem demora, com o mais próximo
representante qualificado do Estado de que seja
nacional ou que, por outro motivo, deva proteger os direitos dessa pessoa ou, tratando-se
de um apátrida, do Estado em cujo território
resida habitualmente;
b) Receber a visita de um representante desse
Estado;
c) Ser informada dos direitos que lhe assistem nos
termos das alíneas a) e b).
4 — Os direitos referidos no n.o 3 serão exercidos
em conformidade com as leis e regulamentos do Estado
em cujo território o autor ou presumível autor da infracção se encontrar, considerando-se, no entanto, que as
referidas disposições deverão permitir a prossecução
plena dos objectivos relativamente aos quais os direitos
são concedidos nos termos do n.o 3.
5 — O disposto nos n.os 3 e 4 do presente artigo não
prejudicará o direito de qualquer Estado que reclame
a sua competência em conformidade com o artigo 7.o,
n.o 1, alínea b), ou n.o 2, alínea b), de solicitar ao Comité
Internacional da Cruz Vermelha que entre em contacto
com o presumível autor do crime e o visite.
6 — Sempre que um Estado Contratante tiver detido
uma pessoa nos termos do presente artigo, deverá dar
imediatamente conhecimento da detenção e das circunstâncias que a justificam, directamente ou através do
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas,
aos Estados Contratantes que tenham estabelecido a
sua competência em conformidade com o artigo 17.o,
n.os 1 ou 2, e, se assim o entender, a quaisquer outros
Estados Contratantes interessados. O Estado que procede à investigação referida no n.o 1 informará, sem
demora, os Estados Contratantes das suas conclusões
e indicará se pretende exercer a sua jurisdição.
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Artigo 10.o
1 — Nos casos em que o disposto no artigo 7.o for
aplicável, o Estado Contratante em cujo território o presumível autor se encontra ficará obrigado, se não o extraditar, a submeter o caso, sem atraso injustificado e independentemente do crime ter sido cometido ou não no
seu território, às suas autoridades competentes para fins
de exercício da acção penal, segundo o processo previsto
nas leis desse Estado. Tais autoridades tomarão a sua
decisão nas mesmas condições que para qualquer outro
crime grave, nos termos do direito interno desse Estado.
2 — Se o direito interno de um Estado Contratante
só lhe permitir extraditar ou entregar um dos seus nacionais na condição de a pessoa em causa lhe ser restituída
para fins de cumprimento da pena imposta em consequência do julgamento ou do processo relativamente
ao qual a extradição ou a entrega era solicitada, e se
este Estado e o Estado requerente consentirem nesta
fórmula e noutros termos que entendam apropriados,
a extradição ou a entrega condicional será condição suficiente para a dispensa da obrigação consignada no n.o 1.
Artigo 11.o
1 — Os crimes previstos no artigo 2.o serão
considerados como crimes passíveis de extradição em
qualquer tratado de extradição celebrado entre Estados
Contratantes antes da entrada em vigor da presente
Convenção. Os Estados Contratantes comprometem-se
a considerar tais crimes como passíveis de extradição
em qualquer tratado de extradição a ser subsequentemente celebrado entre eles.
2 — Se um Estado Contratante, que condiciona a
extradição à existência de um tratado, receber um
pedido de extradição formulado por outro Estado Contratante com o qual não tenha qualquer tratado de extradição, o Estado Contratante requerido poderá, se assim
o entender, considerar a presente Convenção como a
base jurídica para a extradição relativamente aos crimes
previstos no artigo 2.o A extradição ficará sujeita às restantes condições previstas pelo direito interno do Estado
requerido.
3 — Os Estados Contratantes que não condicionem
a extradição à existência de um tratado reconhecerão
os crimes previstos no artigo 2.o como passíveis de extradição nas condições previstas pelo direito interno do
Estado requerido.
4 — Se for caso disso, os crimes previstos no artigo 2.o
serão considerados, para fins de extradição entre Estados Contratantes, como se tivessem sido cometidos tanto
no local em que ocorreram como no território dos Estados que tenham estabelecido a sua competência, em
conformidade com o artigo 7.o, n.os 1 e 2.
5 — As disposições contidas em todos os tratados e
acordos de extradição celebrados entre Estados Contratantes, relativamente a crimes previstos no artigo 2.o,
serão consideradas como modificadas nas relações entre
os Estados Contratantes na medida em que se mostrem
incompatíveis com a presente Convenção.
Artigo 12.o
1 — Os Estados Contratantes conceder-se-ão a mais
ampla cooperação no tocante a investigações ou procedimentos criminais ou de extradição instaurados relativamente a crimes previstos no artigo 2.o, incluindo a
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disponibilização de meios probatórios necessários para
o processo.
2 — Os Estados Contratantes não podem invocar o
sigilo bancário para recusar um pedido de auxílio judiciário mútuo.
3 — A Parte requerente não comunica nem utiliza
sem o consentimento prévio da Parte requerida as informações ou as provas que esta lhe tiver fornecido para
qualquer outra investigação, procedimento criminal ou
processo diferentes dos indicados no pedido.
4 — Cada Estado Contratante poderá considerar a
possibilidade de estabelecer mecanismos de partilha
com os outros Estados Contratantes das informações
ou das provas necessárias à determinação da responsabilidade penal, civil ou administrativa, nos termos do
artigo 5.o
5 — Os Estados Contratantes cumprirão as respectivas obrigações decorrentes dos n.os 1 e 2, em conformidade com quaisquer tratados ou outros convénios
sobre auxílio judiciário mútuo ou sobre troca de informações que possam existir entre si. Na falta de tais
tratados ou convénios, os Estados Contratantes cooperarão entre si em conformidade com os respectivos direitos internos.
Artigo 13.o
Nenhuma das infracções previstas no artigo 2.o será
considerada, para fins de extradição ou de auxílio judiciário mútuo, como infracção fiscal. Consequentemente,
os Estados Contratantes não poderão recusar um pedido
de extradição ou de auxílio judiciário mútuo com o exclusivo fundamento de que se reporta a uma infracção
fiscal.
Artigo 14.o
Nenhuma das infracções previstas no artigo 2.o será
considerada, para fins de extradição ou de auxílio judiciário mútuo, como crime político ou crime conexo a
crime político, ou ainda como crime inspirado em motivos políticos. Consequentemente, nenhum pedido de
extradição ou de auxílio judiciário mútuo baseado em
tal crime poderá ser recusado com o exclusivo fundamento de que se reporta a um crime político ou a um
crime conexo a um crime político, ou ainda a um crime
inspirado por motivos políticos.
o

Artigo 15.

Nada na presente Convenção poderá ser interpretado
como impondo uma obrigação de extraditar ou de conceder auxílio judiciário mútuo se o Estado Contratante
requerido tiver sérios motivos para crer que o pedido
de extradição por crimes previstos no artigo 2.o, ou o
pedido de auxílio judiciário mútuo relativo a tais crimes,
foi formulado com o propósito de exercer a acção penal
ou punir qualquer pessoa com base na raça, religião,
nacionalidade, origem étnica ou opinião política, ou tiver
razões para crer que a satisfação do pedido poderá prejudicar a situação da pessoa em causa por qualquer destas razões.
Artigo 16.o
1 — Qualquer pessoa que se encontre detida ou a
cumprir pena no território de um Estado Contratante
cuja presença noutro Estado Contratante for solicitada
para fins de prestação de depoimento, identificação ou
para, de outro modo, auxiliar na obtenção de meios
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probatórios necessários à investigação ou a procedimentos instaurados em relação a infracções previstas no
artigo 2.o poderá ser transferida se forem observadas
as seguintes condições:
a) A pessoa der livremente o seu consentimento
com conhecimento de causa; e
b) As autoridades competentes de ambos os Estados nela consentirem, sob reserva das condições
que considerem apropriadas.
2 — Para os fins do presente artigo:
a) O Estado para o qual a pessoa for transferida
terá o poder e a obrigação de manter a pessoa
em causa sob custódia, salvo solicitação ou autorização em contrário do Estado do qual a pessoa
foi transferida;
b) O Estado para o qual a pessoa for transferida
deverá, sem demora, executar a sua obrigação
de reentregar a pessoa à guarda do Estado a
partir do qual a transferência foi efectuada,
segundo acordo prévio ou conforme acordado
de outro modo pelas autoridades competentes
de ambos os Estados;
c) O Estado para o qual a pessoa for transferida
não requererá ao Estado que a transferiu que
desencadeie o processo de extradição da pessoa
em causa;
d) Será tido em consideração o período em que
a pessoa em causa permaneceu sob detenção
no Estado para onde foi transferida, para fins
de liquidação da pena ainda a cumprir no Estado
de onde fora transferida.
3 — Excepto se o Estado Contratante do qual a pessoa for transferida, em conformidade com o presente
artigo, nisso consentir, tal pessoa, independentemente
da sua nacionalidade, não será sujeita a procedimento
ou detenção nem será sujeita a qualquer outra privação
da sua liberdade no território do Estado para o qual
for transferida relativamente a actos ou condenações
anteriores à sua saída do território do Estado do qual
for transferida.
Artigo 17.o
Será garantido tratamento justo a qualquer pessoa
detida, ou contra a qual foram tomadas quaisquer outras
medidas ou instaurados processos em conformidade com
a presente Convenção, incluindo o reconhecimento de
todos os direitos e garantias conformes com o direito
interno do Estado em cujo território se encontre, bem
como das disposições aplicáveis no âmbito do direito
internacional, incluindo o direito internacional em matéria de direitos humanos.
Artigo 18.o
1 — Os Estados Contratantes cooperarão entre si na
prevenção dos crimes previstos no artigo 2.o, tomando
todas as medidas possíveis, incluindo, se for caso disso,
a adaptação das respectivas legislações internas, a fim
de prevenir e se opor à preparação, nos respectivos territórios, dos crimes a serem praticados fora e dentro
dos seus territórios, incluindo:
a) As medidas que interditem, nos seus territórios,
quaisquer actividades ilegais de pessoas e organizações que, de forma consciente, visem enco-
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rajar, instigar, organizar e financiar ou envolver-se na prática dos crimes previstos no
artigo 2.o;
b) As medidas que obriguem as instituições financeiras e outras profissões envolvidas em transacções financeiras a utilizar os meios disponíveis mais eficazes para identificar os seus
clientes habituais ou ocasionais, bem como os
clientes em nome dos quais uma conta é aberta,
e para prestar atenção especial às operações
financeiras não habituais ou suspeitas e assinalar
as transacções suspeitas de resultarem de actividades criminosas. Para esse efeito, os Estados
Contratantes considerarão:
i) A adopção de regulamentação que proíba
a abertura de contas cujos titulares ou
beneficiários não estejam ou não possam
ser devidamente identificados e de medidas que garantam que essas instituições
verificam a identidade dos autores reais
dessas transacções;
ii) Tratando-se da identificação de pessoas
colectivas, a solicitação às instituições
financeiras para que tomem, se necessário, medidas para verificar a existência
jurídica e a estrutura do cliente, obtendo
quer através de um registo público quer
do próprio cliente, ou de ambos, prova
da constituição da sociedade, incluindo
informação sobre o nome do cliente, a
sua forma jurídica, o seu domicílio, os
seus dirigentes e as disposições que regulam o poder de obrigar a pessoa colectiva;
iii) A adopção de regulamentação que imponha às instituições financeiras a obrigação de declarar prontamente às autoridades competentes todas as operações
complexas, de dimensão não habitual, e
todos os tipos não habituais de transacções que não apresentem uma manifesta
finalidade económica ou um fim lícito
evidente, sem receio da responsabilidade
penal ou civil que advenha da violação
das obrigações de confidencialidade, se
as declarações forem feitas de boa-fé;
iv) A exigência de que as instituições financeiras conservem, pelo menos durante
cinco anos, todos os registos necessários
sobre as transacções nacionais ou internacionais efectuadas.
2 — Os Estados Contratantes cooperarão igualmente
na prevenção das infracções previstas no artigo 2.o,
tomando em consideração:
a) Medidas de supervisão das entidades de transferência monetária, incluindo, por exemplo, o
seu licenciamento;
b) Medidas realistas que permitam detectar ou
vigiar o transporte físico transfronteiras de
dinheiro e de instrumentos negociáveis ao portador, sob a condição de ficarem sujeitas a
garantias rigorosas visando assegurar um adequado uso da informação e de não constituírem,
de modo algum, obstáculo à liberdade de circulação de capitais.
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3 — Os Estados Contratantes devem ainda cooperar
na prevenção das infracções previstas no artigo 2.o, através da troca de informações precisas e comprovadas,
de acordo com o seu direito interno, e da coordenação
de medidas administrativas e de outras medidas adoptadas, consoante o caso, com a finalidade de prevenir
a prática das infracções previstas no artigo 2.o, em particular através:
a) Do estabelecimento e manutenção de vias de
comunicação entre os seus organismos e serviços
competentes com vista a facilitar a troca segura
e rápida de informações sobre todos os aspectos
relativos às infracções previstas no artigo 2.o;
b) Da cooperação mútua na realização de investigações relativas às infracções previstas no
artigo 2.o, respeitantes:
i) À identidade, ao paradeiro e às actividades das pessoas a respeito das quais
exista a suspeita de terem participado em
tais infracções;
ii) Aos movimentos de fundos relacionados
com a prática de tais infracções.
4 — Os Estados Contratantes poderão trocar informações por intermédio da Organização Internacional
de Polícia Criminal (Interpol).
Artigo 19.o
O Estado Contratante no qual foi instaurado um procedimento criminal contra o presumível autor do crime
comunicará, em conformidade com o seu direito interno
e com os procedimentos aplicáveis, o resultado final
ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas,
o qual transmitirá a informação aos restantes Estados
Contratantes.
Artigo 20.o
Os Estados Contratantes cumprirão as suas obrigações nos termos de presente Convenção, no respeito
pelos princípios de soberania, igualdade e integridade
territorial dos Estados e de não ingerência nos assuntos
internos dos outros Estados.
Artigo 21.o
Nada na presente Convenção afectará outros direitos,
obrigações e responsabilidades dos Estados e das pessoas decorrentes do direito internacional, em particular
os objectivos consignados na Carta das Nações Unidas,
no direito internacional humanitário e noutras convenções relevantes.
Artigo 22.o
Nada na presente Convenção autorizará um Estado
Contratante a assumir no território de outro Estado
Contratante o exercício de jurisdição e a execução de
funções que estejam exclusivamente reservadas às autoridades desse outro Estado Contratante pelo seu direito
interno.
Artigo 23.o
1 — O anexo poderá ser modificado mediante a inclusão de tratados pertinentes que:
a) Estejam abertos à participação de todos os
Estados;
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b) Tenham entrado em vigor;
c) Tenham sido objecto de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão por, pelo menos, 22 Estados Partes nesta Convenção.
2 — Após a entrada em vigor da presente Convenção,
qualquer Estado Contratante poderá propor tal alteração. Qualquer proposta de alteração deverá ser comunicada por escrito ao depositário. O depositário notificará, a todos os Estados Contratantes, as propostas
que reúnam as condições fixadas no n.o 1 e solicitará
o seu parecer sobre a adopção das alterações propostas.
3 — A alteração proposta considerar-se-á adoptada,
a não ser que um terço dos Estados Contratantes a
tal se oponha mediante comunicação por escrito nos
180 dias seguintes à sua notificação.
4 — As alterações ao anexo, uma vez adoptadas,
entrarão em vigor 30 dias após o depósito do 22.o instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação dessa
alteração para todos os Estados Contratantes que
tenham depositado esse instrumento. Em relação aos
Estados Contratantes que ratifiquem, aceitem ou aprovem as alterações após o depósito do 22.o instrumento,
a alteração entrará em vigor no 30.o dia seguinte ao
do depósito por esse Estado Contratante do seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação.
Artigo 24.o
1 — Qualquer diferendo entre dois ou mais Estados,
respeitando a interpretação ou a aplicação da presente
Convenção, que não possa ser resolvido amigavelmente
num período de tempo razoável será, a pedido de um
dos Estados, submetido a arbitragem. Se, num prazo
de seis meses a contar da data do pedido de arbitragem,
as Partes não alcançarem um acordo quanto à organização da arbitragem, qualquer das Partes em causa
poderá submeter o diferendo ao Tribunal Internacional
de Justiça, mediante pedido por escrito, em conformidade com o Estatuto do Tribunal.
2 — Qualquer Estado poderá, no momento da assinatura, ratificação, aceitação ou aprovação da presente
Convenção, ou da respectiva adesão, declarar que não
se considera vinculado pelo disposto no n.o 1. Os restantes Estados Contratantes não ficarão vinculados pelo
disposto no n.o 1 relativamente a qualquer Estado Contratante que tenha formulado tal reserva.
3 — Qualquer Estado que tenha formulado uma
reserva em conformidade com o n.o 2 poderá, a todo
o momento, retirar tal reserva mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas.
Artigo 25.o
1 — A presente Convenção ficará aberta à assinatura
de todos os Estados de 10 de Janeiro de 2000 a 31
de Dezembro de 2001, na sede da Organização das
Nações Unidas, em Nova Iorque.
2 — A presente Convenção fica sujeita a ratificação,
aceitação ou aprovação. Os instrumentos de ratificação,
aceitação ou aprovação serão depositados junto do
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
3 — A presente Convenção ficará aberta à adesão
de qualquer Estado. Os instrumentos de adesão serão
depositados junto do Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas.

Artigo 26.o
1 — A presente Convenção entrará em vigor no
30.o dia a contar da data do depósito do 22.o instrumento
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão junto do
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
2 — Relativamente a qualquer Estado que ratifique,
aceite ou aprove a Convenção, ou a ela adira após o
depósito do 22.o instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão, a Convenção entrará em vigor
no 30.o dia a contar da data do depósito, por esse Estado,
do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação
ou adesão.
Artigo 27.o
1 — Qualquer Estado Contratante poderá denunciar
a presente Convenção mediante notificação escrita dirigida ao Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas.
2 — A denúncia produzirá efeitos um ano após a data
em que a notificação tiver sido recebida pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Artigo 28.o
O original da presente Convenção, de que os textos
nas línguas árabe, chinesa, espanhola, francesa, inglesa
e russa fazem igualmente fé, será depositado junto do
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas,
o qual transmitirá cópias autenticadas a todos os
Estados.
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito pelos respectivos Governos, assinaram a presente Convenção, aberta à assinatura em
Nova Iorque em 10 de Janeiro de 2000.
ANEXO

1 — Convenção para a Repressão da Captura Ilícita
de Aeronaves, feita na Haia em 16 de Dezembro de
1970.
2 — Convenção para a Repressão de Actos Ilícitos
contra a Segurança da Aviação Civil, feita em Montreal
em 23 de Setembro de 1971.
3 — Convenção sobre a Prevenção e Repressão de
Infracções contra Pessoas Gozando de Protecção Internacional, Incluindo os Agentes Diplomáticos, adoptada
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de
Dezembro de 1973.
4 — Convenção Internacional contra a Tomada de
Reféns, adoptada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 17 de Dezembro de 1979.
5 — Convenção sobre a Protecção Física dos Materiais Nucleares, adoptada em Viena em 3 de Março
de 1980.
6 — Protocolo para a Repressão de Actos Ilícitos de
Violência nos Aeroportos ao Serviço da Aviação Civil
Internacional, complementar à Convenção para a
Repressão de Actos Ilícitos contra a Segurança de Aviação Civil, feito em Montreal em 24 de Fevereiro de
1988.
7 — Convenção para a Supressão de Actos Ilícitos
contra a Segurança da Navegação Marítima, feita em
Roma em 10 de Março de 1988.
8 — Protocolo para a Supressão de Actos Ilícitos contra a Segurança das Plataformas Fixas Localizadas na
Plataforma Continental, feito em Roma em 10 de Março
de 1988.
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9 — Convenção Internacional para a Repressão de
Atentados Terroristas à Bomba, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de Dezembro
de 1997.
Resolução da Assembleia da República n.o 52/2002
Aprova, para adesão, a Convenção Relativa à Marcação dos Explosivos Plásticos para Fins de Detecção, adoptada em Montreal
em 1 de Março de 1991.

A Assembleia da República resolve, nos termos da
alínea i) do artigo 161.o e do n.o 5 do artigo 166.o
da Constituição, aprovar, para adesão, a Convenção
Relativa à Marcação dos Explosivos Plásticos para Fins
de Detecção, adoptada em Montreal em 1 de Março
de 1991, cuja versão autêntica em língua inglesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em
anexo.
Aprovada em 27 de Junho de 2002.
O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.
CONVENTION ON THE MARKING OF PLASTIC EXPLOSIVES
FOR THE PURPOSE OF DETECTION

The States Parties to this Convention:
Conscious of the implications of acts of terrorism
for international security;
Expressing deep concern regarding terrorist acts
aimed at destruction of aircraft, other means of
transportation and other targets;
Concerned that plastic explosives have been used
for such terrorist acts;
Considering that the marking of such explosives
for the purpose of detection would contribute
significantly to the prevention of such unlawful
acts;
Recognizing that for the purpose of deterring such
unlawful acts there is an urgent need for an international instrument obliging States to adopt
appropriate measures to ensure that plastic
explosives are duly marked;
Considering United Nations Security Council
Resolution 635 of 14 June 1989, and United
Nations General Assembly Resolution 44/29 of
4 December 1989 urging the International Civil
Aviation Organization to intensify its work on
devising an international regime for the marking
of plastic or sheet explosives for the purpose of
detection;
Bearing in mind Resolution A27-8 adopted unanimously by the 27th Session of the Assembly of
the International Civil Aviation Organization
which endorsed with the highest and overriding
priority the preparation of a new international
instrument regarding the marking of plastic or
sheet explosives for detection;
Noting with satisfaction the role played by the
Council of the International Civil Aviation
Organization in the preparation of the Conven-

5633

tion as well as its willingness to assume functions
related to its implementation;
have agreed as follows:
Article I
For the purposes of this Convention:
1) «Explosives» mean explosive products, commonly known as «plastic explosives», including
explosives in flexible or elastic sheet form, as
described in the Technical Annex to this Convention;
2) «Detection agent» means a substance as described in the Technical Annex to this Convention
which is introduced into an explosive to render
it detectable;
3) «Marking» means introducing into an explosive
a detection agent in accordance with the Technical Annex to this Convention;
4) «Manufacture» means any process, including
reprocessing, that produces explosives;
5) «Duly authorized military devices» include, but
are not restricted to, shells, bombs, projectiles,
mines, missiles, rockets, shaped charges, grenades and perforators manufactured exclusively
for military or police purposes according to the
laws and regulations of the State Party concerned;
6) «Producer State» means any State in whose territory explosives are manufactured.
Article II
Each State Party shall take the necessary and effective
measures to prohibit and prevent the manufacture in
its territory of unmarked explosives.
Article III
1 — Each State Party shall take the necessary and
effective measures to prohibit and prevent the movement into or out of its territory of unmarked explosives.
2 — The preceding paragraph shall not apply in
respect of movements for purposes not inconsistent with
the objectives of this Convention, by authorities of a
State Party performing military or police functions, of
unmarked explosives under the control of that State
Party in accordance with paragraph 1 of article IV.
Article IV
1 — Each State Party shall take the necessary measures to exercise strict and effective control over the possession and transfer of possession of unmarked explosives which have been manufactured in or brought into
its territory prior to the entry into force of this Convention in respect of that State, so as to prevent their
diversion or use for purposes inconsistent with the objectives of this Convention.
2 — Each State Party shall take the necessary measures to ensure that all stocks of those explosives referred
to in paragraph 1 of this article not held by its authorities

