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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei Orgânica n.o 4/2001

de 30 de Agosto

Sexta alteração à Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro (Lei de Defesa
Nacional e das Forças Armadas), alterada pelas Leis n.os 41/83,
de 21 de Dezembro, 111/91, de 29 de Agosto, 113/91, de 29
de Agosto, 18/95, de 13 de Julho, e 3/99, de 18 de Setembro.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, a lei orgânica seguinte:

Artigo 1.o

O artigo 31.o da Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro
(Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas), passa
a ter a seguinte redacção:

«Artigo 31.o

Exercício de direitos fundamentais

1 — Os militares em efectividade de serviço dos qua-
dros permanentes e em regime de voluntariado e de
contrato gozam dos direitos, liberdades e garantias cons-
titucionalmente estabelecidos, mas o exercício dos direi-
tos de expressão, reunião, manifestação, associação e
petição colectiva e a capacidade eleitoral passiva ficam
sujeitos ao regime previsto nos artigos 31.o-A a 31.o-F
da presente lei, nos termos da Constituição.

2 — Os militares em efectividade de serviço são rigo-
rosamente apartidários e não podem aproveitar-se da
sua arma, do seu posto ou da sua função para qualquer
intervenção política, partidária ou sindical, nisto con-
sistindo o seu dever de isenção.

3 — Aos cidadãos mencionados no n.o 1 não são apli-
cáveis as normas constitucionais referentes aos direitos
dos trabalhadores cujo exercício tenha como pressu-
posto os direitos restringidos nos artigos seguintes,
designadamente a liberdade sindical, nas suas diferentes
manifestações e desenvolvimentos, o direito à criação
de comissões de trabalhadores, também com os respec-
tivos desenvolvimentos, e o direito à greve.

4 — No exercício dos respectivos direitos os militares
estão sujeitos às obrigações decorrentes do estatuto da
condição militar e devem observar uma conduta con-
forme a ética militar e respeitar a coesão e a disciplina
das Forças Armadas.»

Artigo 2.o

São aditados à Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro
(Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas), os
artigos 31.o-A a 31.o-F, com o seguinte teor:

«Artigo 31.o-A

Liberdade de expressão

1 — Os cidadãos referidos no artigo 31.o têm o direito
de proferir declarações públicas sobre qualquer assunto,
com a reserva própria do estatuto da condição militar,
desde que as mesmas não incidam sobre a condução

da política de defesa nacional, não ponham em risco
a coesão e a disciplina das Forças Armadas nem des-
respeitem o dever de isenção política e sindical ou o
apartidarismo dos seus elementos.

2 — Os cidadãos referidos no artigo 31.o estão sujeitos
a dever de sigilo relativamente às matérias cobertas pelo
segredo de justiça ou pelo segredo de Estado e, ainda,
por quaisquer outros sistemas de classificação de maté-
rias, e, ainda, quanto aos factos de que se tenha conhe-
cimento, em virtude do exercício da função, nomeada-
mente os referentes ao dispositivo, à capacidade militar,
ao equipamento e à actividade operacional das Forças
Armadas, bem como os elementos constantes de centros
de dados e demais registos sobre o pessoal que não devam
ser do conhecimento público.

Artigo 31.o-B

Direito de reunião

1 — Os cidadãos referidos no artigo 31.o podem,
desde que trajem civilmente e sem ostentação de qual-
quer símbolo das Forças Armadas, convocar ou par-
ticipar em qualquer reunião legalmente convocada que
não tenha natureza político-partidária ou sindical.

2 — Os cidadãos referidos no artigo 31.o podem, con-
tudo, assistir a reuniões, legalmente convocadas, com
esta última natureza se não usarem da palavra nem exer-
cerem qualquer função no âmbito da preparação, orga-
nização, direcção ou condução dos trabalhos ou na exe-
cução das deliberações tomadas.

3 — O exercício do direito de reunião não pode pre-
judicar o serviço normalmente atribuído ao militar, nem
a permanente disponibilidade deste para o mesmo, nem
ser exercido dentro das unidades, estabelecimentos e
órgãos militares.

Artigo 31.o-C

Direito de manifestação

Os cidadãos referidos no artigo 31.o, desde que este-
jam desarmados e trajem civilmente sem ostentação de
qualquer símbolo nacional ou das Forças Armadas, têm
o direito de participar em qualquer manifestação legal-
mente convocada que não tenha natureza político-par-
tidária ou sindical, desde que não sejam postas em risco
a coesão e a disciplina das Forças Armadas.

Artigo 31.o-D

Liberdade de associação

1 — Os cidadãos referidos no artigo 31.o têm o direito
de constituir qualquer associação, nomeadamente asso-
ciações profissionais, excepto se as mesmas tiverem
natureza política, partidária ou sindical.

2 — O exercício do direito de associação profissional
é regulado em lei própria.

Artigo 31.o-E

Direito de petição colectiva

Os cidadãos referidos no artigo 31.o têm o direito
de promover ou apresentar petições colectivas dirigidas
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aos órgãos de soberania ou a quaisquer outras auto-
ridades, desde que as mesmas não incidam sobre a con-
dução da política de defesa nacional, não ponham em
risco a coesão e a disciplina das Forças Armadas nem
desrespeitem o dever de isenção política e sindical ou
o apartidarismo dos seus elementos.

Artigo 31.o-F

Capacidade eleitoral passiva

1 — Os cidadãos referidos no artigo 31.o que, em
tempo de paz, pretendam concorrer a eleições para os
órgãos de soberania, de governo próprio das Regiões
Autónomas e do poder local, bem como para deputado
ao Parlamento Europeu, devem, previamente à apre-
sentação da candidatura, requerer a concessão de uma
licença especial, declarando a sua vontade de ser can-
didato não inscrito em qualquer partido político.

2 — O requerimento é dirigido ao chefe de estado-
-maior do ramo a que o requerente pertencer, sendo
necessariamente deferido, no prazo de 10 ou 25 dias
úteis, consoante o requerente preste serviço em terri-
tório nacional ou no estrangeiro, com efeitos a partir
da publicação da data do acto eleitoral respectivo.

3 — O tempo de exercício dos mandatos electivos
referidos no n.o 1 conta como tempo de permanência
no posto e como tempo de serviço efectivo para efeitos
de antiguidade, devendo os ramos das Forças Armadas
facultar aos militares as condições especiais de promo-
ção quando cessem a respectiva licença especial, sendo
os demais efeitos desta regulados por decreto-lei.

4 — A licença especial cessa, determinando o regresso
à efectividade de serviço, quando do apuramento defi-
nitivo dos resultados eleitorais resultar que o candidato
não foi eleito.

5 — No caso de eleição, a licença especial cessa, deter-
minando o regresso à efectividade de serviço, nos seguin-
tes casos:

a) Renúncia ao exercício do mandato;
b) Suspensão por período superior a 90 dias;
c) Após a entrada em vigor da declaração de

guerra, do estado de sítio ou do estado de emer-
gência, salvo quanto aos órgãos de soberania
e ao Parlamento Europeu;

d) Termo do mandato.

6 — Nas situações em que o militar eleito exerça o
mandato em regime de permanência e a tempo inteiro,
pode requerer, no prazo de 30 dias, a transição volun-
tária para a situação de reserva, a qual é obrigatoria-
mente deferida com efeitos a partir da data do início
daquelas funções.

7 — No caso de exercício da opção referida no
número anterior, e não estando preenchidas as con-
dições de passagem à reserva, o militar fica obrigado
a indemnizar o Estado, nos termos do Estatuto dos Mili-
tares das Forças Armadas.

8 — Determina a transição para a situação de reserva
a eleição de um militar para um segundo mandato, com
efeitos a partir da data de início do respectivo exercício.

9 — Salvo o caso previsto na alínea c) no n.o 5, os
militares que se encontrem na reserva fora da efecti-
vidade de serviço e que exerçam algum dos mandatos

electivos referidos no n.o 1 não podem, enquanto durar
o exercício do mandato, ser chamados à prestação de
serviço efectivo.

10 — Transita para a reserva o militar eleito Presi-
dente da República, salvo se, no momento da eleição,
já se encontrasse nessa situação ou na reforma.»

Artigo 3.o

Aplicação aos militarizados

Ao exercício dos direitos de associação, expressão,
reunião, manisfestação e petição colectiva, por parte
dos agentes militarizados na efectividade de serviço, é
aplicável, com as necessárias adaptações, o regime pre-
visto para a Polícia Marítima na Lei n.o 53/98, de 18
de Agosto.

Disposições finais

Artigo 4.o

Aplicação ao serviço militar obrigatório

Mantém-se em vigor o disposto no n.o 12 do artigo 31.o
da Lei n.o 29/82, de 11 de Dezembro.

Aprovada em 17 de Julho de 2001.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 17 de Agosto de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 20 de Agosto de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Decreto-Lei n.o 235/2001

de 30 de Agosto

O Decreto-Lei n.o 343/98, de 6 de Novembro, para
além de ter procedido a uma adaptação dos instrumen-
tos regulamentares do ordenamento jurídico português
à introdução do euro, veio igualmente consagrar uma
aproximação da legislação portuguesa à legislação
vigente noutros ordenamentos europeus no que respeita
aos valores mínimos dos capitais das sociedades, das
cooperativas e dos estabelecimentos individuais de res-
ponsabilidade limitada.

Conforme resulta do mesmo diploma, a adaptação
dos valores dos capitais das referidas entidades e patri-
mónios aos novos mínimos estabelecidos, expressos em
euros, terá de ser efectuada até 1 de Janeiro de 2002,
não tendo, porém, sido previstas as consequências do
não cumprimento de tal obrigação.

Verifica-se, assim, a necessidade de dotar aquele
comando de adequada eficácia, objectivo a que se dá
cumprimento com o presente diploma, em termos simi-
lares aos que foram estabelecidos no Código das Socie-


