
 
Acordo sobre disposições de segurança para matérias 
classificadas 
 
Entre ………………………………………..e ………………………………………….. 
a República Federal da Alemanha é celebrado o seguinte acordo.  
 

Princípio geral 
Só devem ter conhecimento de matérias classificadas as pessoas que delas tenham de ter 
conhecimento devido às suas obrigações de serviço. Nenhuma pessoa deve ser informada 
sobre uma matéria classificada de forma mais extensa ou antes de tal se tornar 
indispensável por questões de serviço (máxima: „Conhecimento, só se necessário“). 
 
Matérias classificadas 
As matérias classificadas são factos, objectos ou conhecimentos que, no interesse público,. 
necessitam de ser conservados em segredo, independentemente da sua forma de 
apresentação (p. ex., documentos, desenhos, cartões, fotocópias, material fotográfico, 
suportes de dados electrónicos ou palavra falada). São classificadas pelo emissor de acordo 
com a sua necessidade de protecção e deverão ser protegidas contra o conhecimento por 
parte de pessoas não autorizadas, em conformidade com as disposições nacionais.  
 
Comparabilidade dos graus de secretismo 
As partes contratantes determinam que os seguintes graus de secretismo são comparáveis: 
 
…………………………………. República Federal da Alemanha 
…………………………………. STRENG GEHEIM 
………………………...………. GEHEIM 
………………………………… VS-VERTRAULICH 
………………………………… VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
 
O grau de secretismo é indicador da sensibilidade da informação trocada. 
 
Transmissão de matérias classificadas 
Sem acordo prévio escrito do prestador da informação, as informações ou conhecimentos 
não podem ser transmitidos a parte terceira. Tal aplica-se tanto à transmissão a autoridades 
estrangeiras, como a nacionais (como, p. ex., serviços de demanda penal, tribunais ou 
outras autoridades). 



Determinação e alteração do grau de secretismo de uma matéria classificada 
Os serviços emissores determinam a necessidade de classificação como matéria 
classificada e o grau de secretismo da matéria classificada. O grau de secretismo de uma 
matéria classificada orienta-se pelo seu conteúdo e não pelo grau de secretismo da 
ocorrência a que pertence ou a que se refere. A alteração do grau de secretismo só pode 
efectuar-se com o acordo dos serviços emissores.  
 
Identificação 
As matérias classificadas transmitidas são identificadas pelo destinatário com o grau de 
secretismo nacional comparável para matérias classificadas. O dever de identificação aplica-
se, também, às matérias classificadas que são reproduzidas ou traduzidas pelo destinatário.  
 
Acesso a matérias classificadas 
No quadro do seu direito nacional, as partes contratantes adoptam todas as medidas 
adequadas para proteger as matérias classificadas que são trocadas em conformidade com 
este acordo. O acesso às matérias classificadas trocadas só poderá ser facultado a um 
grupo de pessoas claramente definível e especialmente autorizado a tal.  
 
Conservação de matérias classificadas 
As matérias classificadas deverão ser guardadas de acordo com as disposições nacionais. 
Na gestão de matérias classificadas deverá ficar garantido que as pessoas não autorizadas 
não tenham acesso às matérias classificadas trocadas.  
 
Transmissão de matérias classificadas através de ligações de telecomunicações 
Se as matérias classificadas forem transmitidas através de uma ligação de 
telecomunicações a uma parte contratante, em princípio tal só deverá ser efectuado através 
de uma ligação codificada. Se for necessário, as partes contratantes acordam acordos 
especiais para as excepções, assim como para a implementação técnica. Para a 
transmissão de informações gerais que não são matérias classificadas, na medida do 
possível também deverá ser efectuada uma codificação.  
 
Informação 
Se as matérias classificadas se extraviarem, apesar de todas as medidas de protecção 
adoptadas, a parte afectada deverá ser informada imediatamente da ocorrência. O mesmo 
se aplica se uma pessoa não autorizada ao acesso de matérias classificadas receber 
conhecimento sobre o conteúdo de uma informação trocada e classificada.  
 


