
A Convenção estabelece diversas medidas e mecanismos para promover sua implementação e garantir 
o cumprimento de suas disposições. Algumas delas podem requerer a adopção, pelos Estados-Partes, 
de legislação nacional, incluindo regulamentos administrativos. Pode ser necessário que um Estado 
aprove legislação penal, com previsão de imposição de sanções penais para garantir que os órgãos e 
pessoas sob o seu controle ou jurisdição respeitem as disposições da Convenção dentro do seu território. 
Ademais, pode-se exigir que sejam emitidas instruções administrativas para as forças armadas e se 
introduzam modificações na doutrina, no treinamento e nas políticas militares. 

Esta lista de verificação oferece orientações aos Estados sobre o regime jurídico/regulatório/
administrativo necessário para garantir a implementação da Convenção, assim como as boas práticas. 

A Lei Modelo do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) fornece importantes orientações para a 
elaboração das disposições legislativas e a presente lista de verificação contém numerosas referências 
nesse sentido. 

IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 9.O 

1. CONDUTAS PROIBIDAS 
• Será que o seu regime jurídico proíbe seus nacionais ou outras pessoas no território sob a sua 

jurisdição ou sob o seu controle de realizar alguma das seguintes atividades relativas às munições 
cluster? 
• Usar 
• Desenvolver ou produzir 
• Adquirir 
• Possuir, reter ou armazenar 
• Transferir 
• Assistir, encorajar ou induzir, em qualquer forma, alguém a se envolver em alguma das 

atividades listadas acima.1 
(Lei Modelo, Secção 3) 

1 O investimento no desenvolvimento e na produção de munições cluster pode ser incluído como conduta 
proibida.
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2. ILICÍTOS E PUNIÇÕES 
• Será que o seu regime jurídico prevê os elementos seguintes: 
• Considera-se ilícito(criminal/administrativo), relativo às munições cluster, o ato de:

 – Usar 
 – Desenvolver 
 – Produzir
 – Adquirir
 – Armazenar
 – Reter
 – Transferir

(Lei Modelo, Secção 4)

• Constitui ainda ilícito o ato de assistir, encorajar ou induzir, de qualquer forma, alguém a se 
envolver em alguma das atividades listadas acima.2

(Lei Modelo, Secção 3(3))

Esta domesticação pode ser efetuada através de aprovação de uma nova legislação (ver Lei Modelo) ou 
por alterações à legislação existente (p.ex. Código Penal ou legislação sobre armas de fogo, sendo certo 
que outros exemplos podem ser consultados na Base de Dados de Implementação Nacional do CICV).
 
3. APLICAÇÃO EXTRATERRITORIAL
• A aplicabilidade do seu regime jurídico, com relação às condutas proibidas, estende-se além do 

território do seu Estado?
(Lei Modelo, Secção 5)

4. DEFINIÇÕES
• Seu regime jurídico incorpora as definições contidas no artigo 2.o da Convenção ou há referências 

cruzadas às definições nos respectivos ilícitos?
(Lei Modelo, Secção 2)

5. EXCEÇÕES
• Seu regime jurídico permite a retenção ou aquisição de um número específico de munições 

cluster, pequenas bombas explosivas e submunições explosivas para desenvolvimento de – ou 
treinamento de pessoal em – técnicas de detecção, limpeza ou destruição de munições cluster, 
pequenas bombas explosivas e submunições explosivas, ou para desenvolvimento de medidas 
contra munições cluster e estabelece uma exceção ao ilícito criminal/administrativo relativo ao 
manuseio de tais materiais?

• O seu regime jurídico garante que as pessoas designadas para manusear munições cluster estejam 
devidamente autorizadas?

• O seu Estado realiza operações conjuntas com Estados que não são partes da Convenção ou 
participa de outras formas de cooperação militar com tais Estados? Em caso afirmativo, o seu 
regime jurídico contém tal previsão de forma expressa, incluindo, a título de exemplo, uma secção 
que trate do artigo 21 da Convenção?

(Lei Modelo, Secção 6) 

 
6. ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS 
• O seu regime jurídico/regulatório/administrativo prevê cuidados médicos, reabilitação física e 

apoio psicológico para as vítimas de munições cluster e para a sua inclusão social e económica? 
• Isto pode assumir diversas formas, incluindo:

 – avaliação das necessidades das vítimas;

2 Isto pode incluir o ilícito de investir no desenvolvimento e na produção de munições cluster, caso tal 
investimento seja proibido pela legislação nacional.

https://www.icrc.org/en/document/2008-convention-cluster-munitions-model-law
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 – elaboração de um plano e um orçamento nacionais, que incluam os prazos para as atividades 
propostas ou em estudo;

 – garantia de não discriminação;
 – designação de um ponto focal dentro do Governo para coordenar questões relativas à prestação 

de atendimento médico, reabilitação física e apoio psicológico às vítimas e assistência para sua 
inclusão social e económica, com alocação de recursos orçamentários para essas atividades. 

(Lei Modelo, Secção 10)

7. ARMAZENAMENTO E DESTRUIÇÃO
• O seu regime jurídico/regulatório/administrativo exige a destruição de todas as munições cluster 

armazenadas, exceto aquelas retidas por seu Estado ou a este transferidas para fins permitidos e 
estabelece que o seu Estado busque extensões quando necessário?

(Lei Modelo, Secção 8)

8. LIMPEZA E DESTRUIÇÃO DE RESÍDUOS DE MUNIÇÕES CLUSTER E EDUCAÇÃO 
SOBRE RISCOS
• O seu regime jurídico/regulatório/administrativo estabelece como o seu Estado garantirá a limpeza 

e a destruição de todos os resíduos de munições cluster nas áreas contaminadas dentro de sua 
jurisdição ou sob o seu controle e como buscará extensões caso necessário? 

• O seu regime jurídico/regulatório/administrativo prevê a marcação e o monitoramento de áreas 
contaminadas por munições cluster e medidas para proteger os civis enquanto se aguarda a 
limpeza?

• O seu regime jurídico/regulatório/administrativo assegura educação sobre riscos para informar os 
civis a respeito dos riscos representados por resíduos de munições cluster?

(Lei Modelo, Secções 7 e 9) 

 

OUTRAS MEDIDAS PARA FACILITAR 
A IMPLEMENTAÇÃO
9. RELATÓRIO SOBRE O ARTIGO 7.O
• O seu regime jurídico/regulatório/administrativo confere a um órgão nacional a tarefa de 

sistematizar informações e preparar esse relatório?



MISSÃO

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é uma organização imparcial, neutra e independente 
cuja missão exclusivamente humanitária é proteger a vida e a dignidade das vítimas dos conflitos 
armados e de outras situações de violência, assim como de prestar-lhes assistência. O CICV também 
se esforça para evitar o sofrimento por meio da promoção e do fortalecimento do direito e dos 
princípios humanitários universais. Fundado em 1863, o CICV deu origem às Convenções de Genebra 
e ao Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A organização dirige e 
coordena as atividades internacionais que o Movimento conduz nos conflitos armados e em outras 
situações de violência.

 facebook.com/CICV

 twitter.com/CICV_pt

 instagram.com/cicv_oficial

Comité Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça
T + 41 22 734 60 01
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