
Decreto n.º 23/2000 
Protocolo à Convenção Europeia de Segurança Social, aberto 
à assinatura em Estrasburgo em 11 de Maio de 1994 
 
 
A Convenção Europeia de Segurança Social, de que Portugal é Parte 
Contratante, aplica-se a segurados nacionais das Partes 
Contratantes. Contudo, o Protocolo à Convenção Europeia de 
Segurança Social, aberto à assinatura dos Estados membros do 
Conselho da Europa em Estrasburgo em 11 de Maio de 1994, prevê 
o alargamento do seu âmbito de aplicação pessoal, no sentido de 
abranger segurados dos regimes de segurança social das Partes 
Contratantes independentemente da sua nacionalidade. Esta 
extensão admite, todavia, nos termos do artigo 3.º do referido 
Protocolo, que qualquer Estado membro, no momento da 
assinatura, ratificação, aceitação ou aprovação, declare que os 
artigos 8.º ou 11.º, ou ambos, da Convenção só sejam aplicáveis a 
segurados nacionais. 
Assim, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
Artigo único 
1 - É aprovado o Protocolo à Convenção Europeia de Segurança 
Social, aberto à assinatura dos Estados membros do Conselho da 
Europa em Estrasburgo em 11 de Maio de 1994, cujas versões 
autênticas nas línguas francesa e inglesa e tradução em língua 
portuguesa seguem em anexo ao presente decreto, do qual são 
parte integrante. 
2 - Nos termos do artigo 3.º do Protocolo à Convenção Europeia de 
Segurança Social, a República Portuguesa declara que aplica 
unicamente o artigo 8.º e o artigo 11.º da Convenção Europeia de 
Segurança Social às pessoas previstas no artigo 4.º desta 
Convenção, não considerando as alterações estabelecidas no artigo 
2.º do mesmo Protocolo. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de Junho de 
2000. - António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da 
Gama - Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues. 
Assinado em 23 de Agosto de 2000. 
Publique-se. 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
Referendado em 1 de Setembro de 2000. 
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 
 
 

PROTOCOLO À CONVENÇÃO EUROPEIA DE SEGURANÇA SOCIAL 
 
Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários do 
presente Protocolo à Convenção Europeia de Segurança Social, 



assinada em Paris a 14 de Dezembro de 1972 (adiante designada 
«a Convenção»), considerando que é desejável melhorar 
determinadas disposições da Convenção com vista a alargar o 
respectivo âmbito de aplicação pessoal, acordaram no seguinte: 
 

Artigo 1.º 
 
1 - Nas relações entre as Partes Contratantes na Convenção 
obrigadas pelo presente Protocolo, as disposições constantes do 
artigo 2.º do presente Protocolo substituem as disposições 
correspondentes da Convenção. 
 
2 - Nas relações entre as Partes Contratantes na Convenção que 
não são Partes Contratantes no presente Protocolo e as Partes 
Contratantes no presente Protocolo, a Convenção mantém-se 
aplicável na sua redacção inicial. 
 

Artigo 2.º 
 
O artigo 4.º da Convenção passa a ter a seguinte redacção: 
 
«1 - Beneficiam das disposições da presente Convenção: 
 
a) As pessoas que estão ou estiveram abrangidas pela legislação de 
uma ou de várias Partes Contratantes, assim como os seus 
familiares e seus sobreviventes; 
 
b) Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 2.º, os funcionários 
e o pessoal que, de acordo com a legislação da Parte Contratante 
em causa, lhes é equiparado, na medida em que estejam 
submetidos à legislação desta Parte relativamente à qual a 
Convenção seja aplicável. 
 
2 - Não obstante o disposto no n.º 1, alínea b), do presente artigo, 
não beneficiam das disposições constantes da presente Convenção 
as categorias de pessoas - que não sejam membros do pessoal de 
serviço das missões diplomáticas ou postos consulares do pessoal 
doméstico privado ao serviço de agentes destas missões ou postos - 
para as quais a Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas 
e a Convenção de Viena sobre as Relações Consulares prevêem a 
isenção das disposições relativas à segurança social que estão em 
vigor no Estado credenciador ou no Estado de residência, conforme 
o caso.» 
 



Artigo 3.º 
 
1 - Qualquer Estado membro do Conselho da Europa pode, no 
momento da assinatura do presente Protocolo ou nos da sua 
ratificação, aceitação ou aprovação, declarar que o artigo 8.º ou o 
artigo 11.º da Convenção, ou ambos, só são aplicáveis às pessoas 
abrangidas pelo artigo 4.º da Convenção, sem ter em conta a 
alteração prevista no artigo 2.º do presente Protocolo. 
 
2 - Qualquer Parte que tenha feito a declaração prevista no n.º 1 
pode, a todo o tempo, renunciar a tal declaração mediante 
notificação dirigida ao Secretário-Geral do Conselho da Europa. 
 

Artigo 4.º 
 
As disposições do artigo 74.º da Convenção aplicam-se, mutatis 
mutandis, no quadro do presente Protocolo. 
 

Artigo 5.º 
 
1 - O presente Protocolo encontra-se aberto à assinatura dos 
Estados membros do Conselho da Europa, signatários da 
Convenção, que podem expressar o seu consentimento em ficar 
vinculados por: 
 
a) Assinatura sem reserva de ratificação, aceitação ou aprovação; 
ou 
 
b) Assinatura sujeita a ratificação, aceitação ou aprovação. 
 
2 - Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão 
depositados junto do Secretário-Geral do Conselho da Europa. 
 
3 - Nenhum Estado membro do Conselho da Europa pode assinar 
sem reserva de ratificação, aceitação ou aprovação ou depositar o 
seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação se não for já 
ou não se tornar simultaneamente Parte Contratante na Convenção. 
 

Artigo 6.º 
 
1 - O presente Protocolo entrará em vigor no 1.º dia do mês 
seguinte ao termo de um período de três meses após a data em que 
dois Estados membros tenham expressado o seu consentimento em 
ficar vinculados pelo presente Protocolo, em conformidade com o 
disposto no artigo 5.º 
 



2 - Relativamente a qualquer Estado membro que exprima 
posteriormente o seu consentimento em ficar vinculado pelo 
presente Protocolo, este entrará em vigor no 1.º dia do mês 
seguinte ao termo de um período de três meses após a data da 
assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação, aceitação 
ou aprovação. 
 

Artigo 7.º 
 
1 - Qualquer Estado não membro do Conselho da Europa que adira 
à Convenção a convite do Comité de Ministros do Conselho da 
Europa, em conformidade com o disposto no artigo 77.º da mesma 
Convenção, poderá aderir ao presente Protocolo. 
 
2 - A adesão efectuar-se-á mediante o depósito junto do Secretário-
Geral do Conselho da Europa de um instrumento de adesão, que 
produzirá efeitos à data da adesão à Convenção ou, em caso de 
adesão posterior, no 1.º dia do mês seguinte ao termo de um 
período de três meses após a data de depósito. 
 

Artigo 8.º 
 
1 - O presente Protocolo terá a mesma duração que a Convenção. 
 
2 - Qualquer Parte Contratante pode, no que lhe diz respeito, 
denunciar o presente Protocolo, após um ano de vigência deste 
relativamente a essa mediante notificação dirigida ao Secretário-
Geral do Conselho da Europa. 
 
3 - A denúncia produzirá efeitos seis meses após a data de recepção 
da notificação pelo Secretário-Geral. 
 
4 - As disposições do artigo 79.º da Convenção aplicam-se, mutatis 
mutandis, no quadro do presente Protocolo. 
 

Artigo 9.º 
 
O Secretário-Geral do Conselho da Europa notificará, no prazo de 
um mês, às Partes Contratantes, aos Estados signatários, assim 
como ao Director-Geral da Repartição Internacional do Trabalho: 
 
a) Qualquer assinatura; 
 
b) O depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceitação ou 
aprovação; 
 



c) Qualquer declaração ou notificação em conformidade com o 
disposto no artigo 3.º; 
 
d) Qualquer data de entrada em vigor do presente Protocolo em 
conformidade com o disposto no artigo 6.º; 
 
e) Qualquer notificação de denúncia recebida em conformidade com 
o disposto no artigo 8.º; 
 
f) Qualquer outro acto, notificação ou comunicação relativo ao 
presente Protocolo. 
 
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o 
efeito, assinaram o presente Protocolo. 
 
Feito em ... em ..., em francês e inglês, fazendo ambos os textos 
igualmente fé, num único exemplar, que será depositado nos 
arquivos do Conselho da Europa. O Secretário-Geral do Conselho da 
Europa enviará cópias autenticadas a cada um dos Estados 
signatários e aderentes. 
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