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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Principais artigos citados da Convenção de Viena sobre relações consula-

res: 

 

Convenção sobre relações consulares (Viena, 1963) 

 

Artigo 1.º 

 

Definições 

 

j) Por «instalações consulares», os edifícios, ou parte dos edifícios, e terrenos anexos 

que, qualquer que seja o seu proprietário, sejam utilizados exclusivamente para as fina-

lidades do posto consular; 

 

Artigo 31.º 

 

Inviolabilidade das instalações consulares 

 

1. As instalações consulares são invioláveis nas condições previstas no presente artigo. 

2. As autoridades do Estado recetor não podem penetrar na parte das instalações consu-

lares que o posto consular utiliza exclusivamente para as necessidades do seu traba-

lho, salvo com o consentimento do chefe do posto consular, da pessoa por ele desig-

nada ou pelo chefe da missão diplomática do Estado que envia. Todavia, o consenti-

mento do chefe de posto consular poderá ser presumido em caso de incêndio ou de 

outro sinistro que exija medidas de proteção imediatas.  

3. Sem prejuízo das disposições do parágrafo 2 do presente artigo, o Estado recetor terá 

a obrigação de especial de tomar as medidas apropriadas para evitar que as instala-

ções consulares sejam invadidas ou danificadas, assim como para impedir que a tran-

quilidade do posto seja perturbada ou se atente contra a sua dignidade. 



2 
 

4. As instalações consulares, os seus móveis e os bens do posto consular, assim como 

os seus meios de transporte, não poderão ser objeto de qualquer forma de requisição 

para fins de defesa nacional ou de utilidade pública. No caso de se tornar necessária 

uma expropriação para os mesmos fins, serão tomadas todas as disposições apropria-

das para que se não perturbe o exercício das funções consulares, e pagar-se-á ao Es-

tado que envia uma indemnização rápida, adequada e efetiva.  

 

Artigo 35º 

 

3. A mala consular não deverá ser aberta nem retida. Todavia, se as autoridades compe-

tentes do Estado recetor tiverem sérios motivos para crer que a mala contém outros 

objetos que não sejam a correspondência, os documentos e os objetos mencionados no 

parágrafo 4 do presente artigo, poderão pedir que a mala seja aberta na sua presença por 

um representante autorizado do Estado que envia. Se as autoridades do referido Estado 

recusarem tal pedido, a mala deverá ser devolvida ao seu ligar de origem. 

4. Os volumes que constituírem a mala consular deverão ser providos de sinais exterio-

res visíveis indicadores da sua natureza e só poderão conter correspondência e docu-

mentos oficiais ou objetos destinados exclusivamente ao uso oficial. 

 

Artigo 41º 

 

Inviolabilidade pessoal dos funcionários consulares 

 

1. Os funcionários consulares não poderão ser presos ou detidos, exceto em casos de 

crime grave ou em virtude de decisão da autoridade judicial competente. 

2. Exceto no caso previsto no parágrafo 1 do presente artigo, os funcionários consulares 

não poderão ser presos nem submetidos a qualquer outra forma de limitação à sua li-

berdade pessoal, salvo em execução de uma decisão judicial definitiva.  

3. Quando um processo penal for instaurado contra um funcionário consular, este será 

obrigado a comparecer perante as autoridades competentes. Todavia, o processo de-

verá ser conduzido com as deferências que são devidas ao funcionário consular em 

virtude da sua posição oficial e, com exceção do caso previsto no parágrafo 1 do pre-

sente artigo, de maneira a perturbar o menos possível o exercício das funções consu-
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lares. Quando, nas circunstâncias previstas no parágrafo 1 do presente artigo, for ne-

cessário colocar o funcionário consular em estado de detenção, o processo contra ele 

instaurado deverá iniciar-se sem a menor demora. 

 

Artigo 43º 

 

Imunidade de jurisdição 

 

1. Os funcionários consulares e os empregados consulares não estão sujeitos à ju-

risdição das autoridades judiciárias e administrativas do Estado recetor pelos 

atos realizados no exercício das funções consulares.  

2. Todavia, as disposições do parágrafo 1 do presente artigo não se aplicarão em 

caso de ação civil: 

a. Resultante da conclusão de um contrato feito por um funcionário consu-

lar ou um empregado consular que não o tenha cumprido expressa ou 

implicitamente como mandatário do Estado que envia; ou 

b. Intentada por um terceiro como consequência de danos causados por aci-

dente de veículo, navio ou aeronave ocorrido no Estado recetor.  
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Anexo 2 

 

Entrevista ao Cônsul Paolo Pozzan, realizada no dia 25 de janeiro de 2016 nas 

instalações do Consulado de Itália no Porto. 

 

    - O que é feito para fomentar as relações Portugal-Itália? 

No caso do Consulado do Porto, é manter as relações com as instituições 

públicas da cidade e norte de Portugal em geral, facilitar os contatos com as entidades 

e autoridades italianas, tanto ao nível de colaboração da justiça como ao nível político. 

Facilitamos também os processos administrativos entre Itália e Portugal 

(nomeadamente na troca de estudantes). Por fim damos assessoria económica, e 

mediamos relações institucionais nomeadamente promovendo protocolos e encontros 

entre as associações industriais italianas e a associações portuguesas. 

- Crê que a relação se tem vindo a intensificar ao longo dos anos? 

A relação é de cordial proximidade mas não é das mais intensas comparada 

com as relações que por várias razões (históricas e por migração) Portugal tem com 

outros países como Espanha, França, Suíça e Inglaterra. De qualquer forma Itália 

partilha com Portugal uma herança romana latina e uma posição geográfica (sul da 

Europa) que os coloca do mesmo lado de interesses no panorama Europeu. 

Caracterizaria a relação como sendo de cordial e mútuo interesse e respeito que tem 

vindo a crescer nos últimos anos mas sem excessos. 

- Quais os pontos débeis na relação Portugal-Itália? Pelo contrário, 

quais os pontos fortes? 

Pontos fortes: Trocas económicas em áreas específicas, partilha de interesses 

no panorama político europeu. 

Pontos fracos: Reforço das relações em geral, no caso do Porto reforço das co-

nexões aéreas. 
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Anexo 3 

Contrato de arrendamento referente ao Consulado Honorário de Itália no Porto, datado 

de 1955 

 

Fonte: Arquivo do Consulado Honorário de Itália no Porto 
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Anexo 4 

Sede do Consulado Honorário de Itália no Porto 

 

Fonte: Fotografia da autoria da mestranda 
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Anexo 5 

Fotografia da escola italiana do Porto, referente ao ano de 1956 

 

 

 

Fonte: Quadro exposto na sede do Consulado Honorário de Itália no Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


