
Decreto do Governo n.º 67/83 
Convenção entre os Governos da República Portuguesa, de 
Espanha e da República Francesa Relativa à Extensão de 
Certas Disposições das Convenções de Segurança Social 
Celebradas entre Dois Daqueles Estados aos Nacionais do 
Terceiro Estado, assinada em Madrid em 10 de Novembro de 
1982 
 
 
Decreto do Governo n.º 67/83 de 2 de Agosto 
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da 
Constituição, o seguinte: 

Artigo único. 
É aprovada a Convenção entre os Governos da República Portuguesa, 
de Espanha e da República Francesa Relativa à Extensão de Certas 
Disposições das Convenções de Segurança Social Celebradas entre 
Dois Daqueles Estados aos Nacionais do Terceiro Estado, assinada 
em Madrid em 10 de Novembro de 1982, cujos textos em português, 
espanhol e francês vão anexos no presente decreto. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Junho de 1983. 
- O Primeiro-Ministro, Mário Soares. - O Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama. 
Assinado em 18 de Julho de 1983. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
Referendado em 29 de Julho de 1983. 
O Primeiro-Ministro, Mário Soares. 
 
 
Convenção entre os Governos da República Portuguesa, de Espanha 
e da República Francesa Relativa à Extensão de Cortas Disposições 

das Convenções de Segurança Social Celebradas entre Dois Daqueles 
Estados aos Nacionais do Terceiro Estado. 

 
Os Governos da República Portuguesa, de Espanha e da República 
Francesa: 
 
Considerando que os nacionais de um dos Estados abrangidos por 
um regime de segurança social de outro Estado não podem 
beneficiar, quando se encontrem temporariamente no território do 
terceiro Estado, de qualquer das convenções bilaterais de segurança 
social concluídas entre os mesmos Estados e ficam, deste modo, 
privados da protecção relativa à concessão de cuidados de saúde; 
 
Desejosos de lhes melhorar a sua cobertura social, acordaram nas 
seguintes disposições: 



 
ARTIGO 1.º 

Definição dos termos «estada temporária» e «transferência de 
residência» 

 
Os termos «estada temporária» ou «transferência de residência» são 
definidos por referência às disposições pertinentes das convenções 
bilaterais sobre segurança social visadas na Convenção Tripartida. 
 

ARTIGO 2.º 
 
1 - Os nacionais franceses abrangidos pela legislação portuguesa de 
segurança social, beneficiários da Convenção Franco-Portuguesa 
sobre Segurança Social, de 29 de Julho de 1971, e que satisfaçam as 
condições de concessão das prestações em espécie dos seguros de 
doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais 
têm direito às referidas prestações por ocasião de estada temporária 
em Espanha, ou de transferência de residência para este último país, 
nas mesmas condições e segundo as mesmas modalidades que os 
nacionais espanhóis segurados do regime português que se 
encontrem em Espanha por ocasião de estada temporária ou de 
transferência de residência. 
 
2 - Os nacionais franceses abrangidos pela legislação espanhola de 
segurança social, beneficiários da Convenção Franco-Espanhola sobre 
Segurança Social, de 31 de Outubro de 1974, e que satisfaçam as 
condições de concessão das prestações em espécie dos seguros de 
doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais 
têm direito às referidas prestações por ocasião de estada temporária 
em Portugal, ou de transferência de residência para este último país, 
nas mesmas condições e segundo as mesmas modalidades que os 
nacionais portugueses segurados do regime espanhol que se 
encontrem em Portugal por ocasião de estada temporária ou de 
transferência de residência. 
 
3 - Para a execução do disposto no presente artigo, aplicam-se a 
Convenção Geral Luso-Espanhola sobre Segurança Social, de 11 de 
Junho de 1969, e as disposições adoptadas para a sua aplicação, 
relativamente à concessão e reembolso das prestações, bem como à 
responsabilidade pelos encargos. 
 

ARTIGO 3.º 
 
1 - Os nacionais espanhóis abrangidos pela legislação francesa de 
segurança social, beneficiários da Convenção Franco-Espanhola sobre 
Segurança Social, de 31 de Outubro de 1974, e que satisfaçam as 
condições de concessão das prestações em espécie dos seguros de 



doença, maternidade, acidentes de trabalho ou doenças profissionais 
têm direito às referidas prestações por ocasião de estada temporária 
em Portugal, ou de transferência de residência para este último país, 
nas mesmas condições e segundo as mesmas modalidades que os 
nacionais portugueses segurados do regime francês que se 
encontrem em Portugal por ocasião de estada temporária ou de 
transferência de residência. 
 
2 - Os nacionais espanhóis abrangidos pela legislação portuguesa de 
segurança social, beneficiários da Convenção Luso-Espanhola sobre 
Segurança Social, de 11 de Junho de 1969, e que satisfaçam as 
condições de concessão das prestações em espécie dos seguros de 
doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais 
têm direito às referidas prestações por ocasião de estada temporária 
em França, ou de transferência de residência para este último país, 
nas mesmas condições e segundo as mesmas modalidades que os 
nacionais franceses segurados do regime português que se 
encontrem em França por ocasião de estada temporária ou de 
transferência de residência. 
 
3 - Para execução do disposto no presente artigo, aplicam-se a 
Convenção Franco-Portuguesa sobre Segurança Social, de 29 de 
Julho de 1971, e as disposições adoptadas para a sua aplicação, 
relativamente à concessão e ao reembolso das prestações, bem 
como à responsabilidade pelos encargos. 
 

ARTIGO 4.º 
 
1 - Os nacionais portugueses abrangidos pela legislação francesa de 
segurança social, beneficiários da Convenção Franco-Portuguesa 
sobre Segurança Social, de 29 de Julho de 1971, e que satisfaçam as 
condições de concessão das prestações em espécie dos seguros de 
doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais 
têm direito às referidas prestações por ocasião de estada temporária 
em Espanha, ou de transferência de residência para este último país, 
nas mesmas condições e segundo as mesmas modalidades que os 
nacionais espanhóis segurados do regime francês que se encontrem 
em Espanha por ocasião de estada temporária ou de transferência de 
residência. 
 
2 - Os nacionais portugueses abrangidos pela legislação espanhola de 
segurança social, beneficiários da Convenção Luso-Espanhola sobre 
Segurança Social, de 11 de Junho de 1969, e que satisfaçam as 
condições de concessão das prestações em espécie dos seguros de 
doença, maternidade, acidentes de trabalho e doenças profissionais 
têm direito às referidas prestações por ocasião de estada temporária 
em França, ou de transferência de residência para este último país, 



nas mesmas condições e segundo as mesmas modalidades que os 
nacionais franceses segurados do regime espanhol que se encontrem 
em França por ocasião de estada temporária ou de transferência de 
residência. 
 
3 - Para a execução do disposto no presente artigo, aplicam-se a 
Convenção Franco-Espanhola sobre Segurança Social, de 31 de 
Outubro de 1974, e as disposições adoptadas para a sua aplicação, 
relativamente à concessão e ao reembolso das Prestações, bem 
como à responsabilidade pelos encargos. 
 

ARTIGO 5.º 
 
1 - O pensionista que, com vista a residir definitivamente no 
território do outro Estado, transita pelo território do terceiro Estado 
beneficia eventualmente das disposições aplicadas da presente 
Convenção. 
 
2 - No caso de um titular de pensões por aplicação de duas 
legislações, o encargo das prestações em causa caberá à instituição 
competente do país de residência donde aquele tenha partido. 
 

ARTIGO 6.º 
 
O disposto nos artigos 2.º, 3.º e 4.º é aplicável aos familiares do 
nacional interessado, relativamente às prestações em espécie, nas 
condições previstas pela Convenção bilateral que o abrange. 
 

ARTIGO 7.º 
 
Nos casos previstos nos artigos 2.º, 3.º e 4.º, os nacionais 
conservam o direito às prestações pecuniárias por doença e 
maternidade e as prestações de incapacidade temporária por 
acidente de trabalho ou doença profissional. 
A concessão das mesmas prestações é assegurada directamente pela 
instituição de inscrição competente. 
 

ARTIGO 8.º 
 
Quando na presente Convenção se faz referência a uma «convenção 
bilateral de segurança social», incluem-se igualmente nesta 
expressão os textos que a tenham completado ou modificado e os 
textos que a venham completar ou modificar. 
 



ARTIGO 9.º 
 
As disposições da presente Convenção poderão, mediante 
consentimento de todas as Partes e sob reserva de reciprocidade, ser 
estendidas, por acordos complementares, aos nacionais de outros 
países. 
 

ARTIGO 10.º 
 
As modalidades de aplicação do disposto na presente Convenção que 
se mostrem necessárias serão determinadas por um acordo 
administrativo. 
 

ARTIGO 11.º 
 
Cada uma das Partes notificará às demais o cumprimento das 
formalidades requeridas no que diz respeito para a entrada em vigor 
da presente Convenção. 
 
Esta verificar-se-á no primeiro dia do segundo mês subsequente à 
data da recepção da última das notificações. 
 

ARTIGO 12.º 
 
A presente Convenção terá a duração de 1 ano a contar da data da 
sua entrada em vigor. Será renovada tacitamente por períodos de 1 
ano, salvo denúncia notificada por escrito às demais Partes 3 meses, 
pelo menos, antes do termo de um prazo anual. 
 
Em fé do que os representantes dos três Governos, devidamente 
autorizados para o efeito, assinaram a presente Convenção. 
 
Feita em Madrid, a 10 de Novembro de 1982, em três exemplares, 
nas línguas portuguesa, espanhola e francesa, fazendo cada um dos 
exemplares igualmente fé. 
 
Pelo Governo da República Portuguesa: 
João de Sá Coutinho, Embaixador de Portugal. 
Pelo Governo de Espanha: 
Joaquin Ortega Salinas, Subsecretário de Estado dos Assuntos 
Exteriores. 
Pelo Governo da República Francesa: 
Patrick Hénault, Encarregado de Negócios da França. 


