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SUMÁRIO
di Jrniástrja o Tecnstog?*:

Normativo a.» 128/7S:

Jntejra cs service; cxli.tos do Minístírio -Ia IndOstria
« Tccnoivvia ties orgsmstniw cfisCos pslo Dccrcio-Lci
a.» MS/77, .Ic 31 as Dezembro/* 7-7,

MINISTÉRIO DA IfiQÚSTfUA H TECKOLOQiA

Gsbincts do WinisUo

Despacho Norr.u.livu it.* 126/78

O Dccreto-Lci «.• 35S/7(», <fc 14 dc ^faio, qae
estabeleceu a orgânica do Minbtcrio da Indústria e
Tecnologia (aJi^:ii« «Iwignado por .NUnisiério), crkido
polo Dccrcto-U't M." I5S-A/75, dc 26 de Março,
previa, no viu aniíjo 25.*, a extinção de vários orga-
nismos qu« c<ii^!'tuí.!i!\ arando p:irtc i?.i antiga estru-
tura do Ministério da Economia, ;;im!a cm fnncío-
nanento, poía ír.troraçáo Jus re>pccí:vos serviços
ctr»..-íi dos dtpl(i::iti$ cr.:'.'iico\ (!.>•> s m v s or£.>nÍM!MS.

Tais dip!ivrt.'< nã;> cJ:cgai;un, r.o entanto, .1 -ser
publnrados, «hv'a a pop>p*.<;iiva «v rest:u:i!t:.\ão do
Kfiniitcrio a «;r«> j.r.:?.) c cní i!.»vc> ni^Ulcs, cir-
curi-vtinría que i'vu cama a que st nvn i ivwom ci'i
frncionansrnto. aic r.o presente, os or^aaisíiios que
s t prctsiuleia vxlius-iir.

Ã nova orgânica do Ministério veio dc facto u s::r
b J W é í H L c i n.° 5-Í3/77, dc .3 i dc

Kos l^rníos do arliso A.%* â»*'.2 diplome, cs novot
tvcvÍKOi .:n'i:;'.".ír2.> os p.>J:ri>« fiir.cvwis, íKtiviibdçs,
i'ir.;i'»<j; c <>.:>VoíC:s cxsrct»''.» ao «inliio doso'^a-

nisrnos a extinguir (os ttlrSs refe/sJos c a mafor
p8rte dos crindos pc!o iX-creto-Lci n.' $58/76), pa-
dendo Ia! integrado, Iwn» ctv.o a definição d.is «es»
pectivas estruturas. cvinpo:èt:cia c normas ús ?««•
cionamento, «er festa por d.^parho do .\íi»i»!rw da
Industria c Tecnologia.

Ê assim objectivo i!o presfiitc do^ucho
cumprimento à pr.nu'ira p:irte «iaqtivt \ ,
proceder à imcgiavüo no!a prevista, co;n.^ primeiro
passo para a c.vtitivà», di f.>c:<>, dos orga<i:.>n:os q>ie
consliiuíain a unwrior csirtittir.i.
• A extinção legal c definitiva dos antif.os nrçjihv
mos s<S s>e verificatà, p^rem. ptir desiaclu profcr'iJo
após a publicaçüo <!os xiif.'lomrts org'ivtlwi tU.$ natos
seniços , conforme pre\iem os n." I c"? do artigo 61."
do citado Üecro:o-I.ci n." 548/77, p»-l:> q':c ilevctA
ser assegurada ale esse momento P Mia ropto-ontr.vão
pelos órgãos do.-> novo* s:rvií»rt, para qnem :.o »rans-
íerirjo os ncccssúri-.is p-"dores.

As alterações dc c.trntura OJKI.I;!;.S ^•K.'.r.ciiie ir,»-
põem a rc\»igacao du<! »K'.pr.»i:os que. cr.» abrigo do
Decreto l e i n.' 35S/7'». de M de SUh, <:i:\KUasn
poderes (!•-' supcrir.:cndêneií n.»s x-Àtím s;r\i ,os qaa
então furatr. <naCo<, bcii» wuv> a Uansíeiència des-
te» poderei para c» :i»v«>s O:;'.l»w, os vju.ii> avwgu-
larão a repr'.-)v-r.':i\-j»> «!.iq.i.*:e< »crviç»is <-t-í à sua
cxitiçílo ciei.::'..i, aos I . ' . Í : \U J,> nrts.-<» t>'\ isio é,
no JJ:;«/O »!»• «.'.«) c ^n^w nt j o:as a u..«nr «!a dali
da «.tstMJa c"'. v?or do I)..re:o-UM n." 5.'V77.

A iniefiMC.".» d.is circuaoii^Vs inJi.^iKii^ ite Dl-
rccç.'ü> Cici.:1 ;ís'S S . T . V J S imli.-.srl-.-s e «!.•« >!o!.%t;''.s"»̂ s
da l:i-;rkvf5í>-0er.jl dos Prc«5u;os Açricoías •»• !n«as-
ttiais nas &&.•'••%>'»* regionais '•>•» ;^ilei:i i.'i ef«*ctuad<i
uma vez dcjini.i.i> os âroas dc juri&divao ii'.- •.'..'.k^a-
çnes wgionaí*. nnn.ca»!."; 0$ resrcctfwv; «;;-:«ei,>e«. c
Cíi:i.!:is .is "ov-'t;•'•!:•• rnin'r::;i> :i.» <ia :ir.ic.;i u\,u co'>i
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;S2-<2) „ • * ' s - A .vv
Aq'.eies serviços manterão awim, 'por cnqna:Ui>,

a saa acui;;! vs'.n.turn; os WHS dirigentes «lcpcn.ler.lo
tlcw várius dinctorcs-gcraK consoante os assuaios a
tiatar, ;aiU>; i/;i'n!o »c csiss à delegação dos neces-
sários poJcrcs.

Pelas mssnnv r.t?õcs se n5o estaboVce neste mo-
mento a forma de icpifvnibç3o regional dos sufi-
ssetores cncrjc'.ico c exíraclivo.

Os esquemas prcu-tiA pouniiirão pois que se ini-
cie de» do já o p.-o.iiev va :>d.>ptaç,"io de toJos ot
seniços externos do Ministério aos novos objeclixos
c às convspcndcMci alterações de estrutura.

0.% orjwiNnins a <.v.i:?uir nos termosdo artigo61."
tio Decreto-Lei n.» 5-18/77 .são os seguintes:

DirecvSn-Gerit! ds Minas e Serviços Geológicos»
cii.idii pcl.> Di.-crcto-l.ci n.* 4641, de 13 de
Julho de 1918.

Conselho Superior de Minas e Serviços Geoló-
gicos, criado pelo Decrcto-Lci a." 187(53, de
18 de Agosto de 19J0, e reorganizado pelo
Decrclo-Lei n.° 3S756, de 16 de Maio de
1952.

Dirccção-Gcral dos Serviços Eléctricos, criada
pelo Decrclo-Lci n." 33546, de 23 de Feve-
reiro de 1944.

Conselho Superior de Elcctricidade, criado pelo
Dccrcto-Lci n.° 35403, de 27 de Dezembro
de 1945.

Dirucvão-Gcral dos Serviços Industriais, criada
pelo Decreto-Lci n.° 36933, de 24 de Junho
de 1948.

Impecçâo Geral dos Produtos Agrícolas e Indus-
triais, criada pelo Dccrcto-Lci n,e 36935, de
24 do Junho ôe 1948.

Direccüo-Geral Jos Combustíveis, criada pelo
Dccrcto-Lei n.° 36934, de 24 de Junho d»
1948.

Junta de Energia Nuclear, criada pelo Decrcto-
-Lei n.* 395S0, de 29 de Março de 1954.

Instituto Nacional de Investigação Industrial,
criado pela Lei «.* 20S9, de 8 de Junho de
1957, c Decrcto-Lei n.« 42120, de 23 de Ja-
neiro du 1959.

Serviço de Apoio ao Investigador, criado pelo
Dccrcto-Lei n." 534/71, de 3 do Dezembro.

Dircc\-ão-G«ral da Qualidade c Segurança Indus-
. trial, criadu pelo Dccrcto-Lci n.° 632/73, de
28 du Novembro.

Os organÍM-.ifts a extinguir nos termos do aitigo 63."
do Oicre••!.•.-! a." WS/77 o criados rcl>> Decreto-
•Lei n.* .»5S/7íí, do !•'» Uc M.io, &.< os seguintes:

Gabinete tio Organi;'a<;áo e Rcl:«iúes d-J Trr.I»a-
Hw.

G.ibiiiote «ic l*oi:nayão e Info-.tt.:-.". > Tccnica.
I)ircc\'ã%»-Gcr:tl il.-s In»l;'«».riaí Al::. . rircs.
DirccsfíjCjcral das lndisirias TCsieis c do Ves-

tuário.
Direi-cão-Goral Ja< JnddMtKis da M.irVira c da

Cottiv i.
Direcc'oGoral das InJástrias Químicas, Ccr?.a:i-

cas c Vidiciras. '. •
DirccçFto-Gcr.i! das Indústrias Elcctro-Mccânicas

c-f loral das Indústrias O::::nicrs do
Dirccçüo Ocmi dai inU'isUias NIcoànioa

DIÍCI\.'S(> Uor.il do Minas <? Metalurgia.
In$ti!u*o »M viouiogia, Minas c MitalttigM.
Institute PortuguO» do Flcctricid^dc.

Nestes termos, «letcrmiuo: •

J — DírotÇ.io-CiTiit dr Kncigia

1.1—A Dirccç.lo-Gcral de Energia integra:
a) Da Direccõo-Gcrul dos Serviços KUctritos.—

Ai «triouSçúos c aíthidOk'.1. que, ao abrigo
dos Dccreios-LcK n.* 33 556, do 23 de Fe-
vereiro de 1941, n." ?54Ü3, do 27 d.; De-
zembro de IV45. n." 46726, du 9 de Acosto
de 1956, n.* «IS 923, de 24 <le Março de
1961), c de out: os diplomas kyh, u'm sido
prosseguirias no âmbito da Dircccão-Gural
aos Serviços Hlcctricos com o apoio dos
serviços centrais e externos, com excepeão
do Laboratório Central Ulccliotccnicrs, que
ficará integrado no Laboratório Nacional
de Engenharia e Tecnologia Industrial;

b) Da Direcção-Gcral dos Combustíveis. — As
atribuições c a«.-ti\ idades que, ao abrigo do
Dccrcto-I.ci n.° 36934, de 24 de Junho
de 1948, e de outros diplomas legais, tfm
sido prosssguidas no âmbito da Dirccção-
-Gcral dos Combustíveis com o apoio dos
serviços centiais e externos, com excepçõo
do Laboratório do Ensaios Mecyn'cos e La-
boratório de Tnsaios Físico Químicos, que
ficarão integrados no Laboratório Nacional
de Engenha ri<i e Tecnologia Industrial;

c) Da Junta d« E-^rda Nuclear:
; l) As relações co:t» as ctidjdcs »ovcr-
.' namentais nucleares estrangeiras

c as atribuições-e octiviJades que
tfm sido prosscguhhs no ânibi'0
da Junta de Energia Nuclear no
que se refere à representação do
País em organismos internacio-

| nais. saívuguard.:dai as comj/o:c.v
«' cias c os iütereSivS cspociikos do

Laboratório Wiicion;;! <!c l:ti:;o-
^ nliaria c Tecnologia ínJusi: tal;

ii) As atribuições c activKtjttcs <:ue,
ao abrigo dos Dv-ci-rtos-Leis
n.» 4S 56S, do 4 sla Setembro Je
19i»S, c n.« 49 39S, cio 24 do N*o-
vemhro de 1959 - c o m evep-
ç3o ci'is quo se u-foicm à protec-
ção vnntra r.'.di.!Ç'-os—, têm >;Jo
pn.".vc»j!iid-ts no d\iititnio da íns-
pec^âo e do licnciamento das
cmproa< cia qi-e >e exerçam
activiJadcs injiuíriais nucioaics c
respoi iivas iiiif.'a-.'tVs nucleares,
sem psejttízo ilas atribuições do

- Ciablru-to -'o i'lotee-.-So c Si.?.u-
Tíinç» Nuclo:ir MC">ÍI m.uárw;

iií} Ktauvo.co-.-s i\^ estudos técnico: e
eron<>riiicss relativos Ss centrais
nucleares e ac-s coi:i'5usti-.e!s nu-
cleares. bc»a «:onio as activiih-ks
veircioiiadjs com as MUMI". ..!•'.•»
dos m;:!cri>i-. nucic-u..*, q'i« ' V
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vin«lo a screCvtuados no âmbito
da Dircccão-Cicral dos Combustf-
vcis e Rcactorcs Nucleares In*
dustriai»;

iv)'Atscs&cria ao Ministro da IndihUfa
e Tecnologia no que se refere à
gestão de recursos mineiros c à
gestão de concentrados de nr&nio,
que tem viiulo a s.cr cfecUwda
no âmbito d:» D:rccv«o-<icru] dos
Ser\iç»>s tíc Pio>pcc{ao c Explo-
ração Mineira.

12 - - O dtrvcior-£etal de i":?v.-f:u exercerá a com-
petência cio diiwtor-gcral dos Sciviços Hlcctrícos,
«Io d:rcctur-$cr.it dos Combustíveis c Reactorcs Nu-
cicares. Industrie e do d;rvft»r-y,eral de Combustíveis
c MtpciinleivJcra no InMitmo Português de F.lectri-
ciuade até à extiucuo cfoctixa de todos estes orga-
nismos,

2 — Dirertfo-Ccral dc Gcokv'a « Minas

2.1 —A Direcçüo-Geral de Geologia e Minas inte-
gra:

«) Da Direcçao-Geral de Minas e Serviços Geo-
lógicos. — As atribuições e «ctividades que
têm vindo a ser pro<>e£~uida$ no âmbito da
Dhccção-Geral de Minas e Seniços Geo-
lógicos, no que respeita às indústrias abran-
gidas pela Direcção-Geral de Geologia e
Minas;

b) Da Junta de Energia Nuclear. —As atribui-
ções c aclividades que têm vindo a ser
prosseguirás no âmbito da Dirccção-Gcral
dos Serviços de Prospecção e Exploração
Mineira, com excepção das que tiansilam
para a Empresa Nacional de Urânio (E. P.),
de acordo com o disposto nos artigos 2.* e
5.* do Decreto n." 67/77, de 6 de Maio, e
das que transitam para a Direcção-Geral
de Energia nos termos do ponto 1.1, c),
deste despacho.

2.2—O director-gcral de Geologia e Minas exer-
cerá a competência do directorçeral de Minas e Ser-
viços Geológicos e do director-gcral dos Serviços de
Prospccção c Exploração Mineira, com excepção dos
poderes inerentes C<s atribuições integradas noutros
serviços IIOÍ termos da alínea /») do número anterior,
c superintendeu! na Direcçiio-Gera! de Minas c Meta-
lurgia c no infinito de ücolo.n.i. Minas <; Metalurgia,
até à extinção efectiva de todo> c>tes crgaimmos.

3- - fn(!ti>lri.i> QtiiniuM c Mct;i!úri:ica

sTal da< Industrias Química e3.1 — A v
Metahiigica i;ite»r«*

a) Da Piioc,.*to-Cicsa! J.)i >\%tv!ços Industria»:
0 A"- «.lri\it:Ivõ»-s v- .•«::'•.id.t.!os que tem

xijidf» a *.;r. crti>£sgu;.!as no âm-
bito da 3 / Kcpartiçâo, ::o que
respeita «s inJusiri.:; compreon-
dtóas na Di^cçüo-Geia! d;« In-
dtiitii.is Qi)i:nic:i c Metahirgica,
de que se destacam:

Autori/ação da explora-lo de
• • ' aclivUiadjs industriais não

incluídas no$ quaJrus l c
u anexos ao Üccrc'v>-Lci
•n.» 533/M, de 10 tb Outu-
bro, nos termo1; do utligo 21.*
deste dip]om;<;

Instrução c estudo, no-, termos
do Decretji-Lei n.° 533/74,
dos procedo* relativos a p?«
diclos de instalação de uni-
dades fabris pata o exercício
de acmiilndes indu.triais de
acesso limitado (artigo 5.°) e
de acesso sujeito ao cum-
primento de requisitos téc-
nicos, econômicos c financei-
ros (artigo II.") constantes
dos quadros t c n anexos
aquele decreto-lei;

Instrução v estudo, nos termos
do Decrolo-Lci n.» 37683,
de 2.1 de Dezembro de 1949,
dos pedidos requerendo «
atribuição da qualidade de
produto de fabricação nacio-
nal;

instrução c estudo dos proces-
sos de qualificação das em-
presas industriais produtoros
de bens de equipamento, de
acerdo com o despacho de
21 de Julho de 1970 do Con-
selho de Ministros para os
Assuntos Econômicos;

Apreciação dos pedidos de isen-
ção ou redução de direitos na
importação de mstérhs-pri-
mas que se definam a ser
transformadas uu incorpora-
das na indústria nacional,
nos termos do Docreio-Lci
n.'225-F/76, de 31 de Março;

Apreciado <!os pedidos de isen-
ção ot. redução de sobretaxas
de impottaçáo <lc matérias-
•primas, nos termos üo De-
creto-Lei n." 271 A/75, de
31 de Maio, e dem?is diplo-
mas complementara:

Instrução c parecer relativos a
alterações de prcci>.> MS ter-
nws do IX'cret» l.ei n.* 75-0/
77, de 2S de 1'cverciro, para
os prodiuos ifi:e?:.!.!iis na
lista «mexa ao D.'cret»-Lct
n.» .W--A/7-Í, do 10 de Ju-
lho;

Informações à Ui.vo,M.>-C5.*ral
do CO.BCICÍO i-/itciKj sobre
import ivât- de m.*i c::iiorias
(boktiiis de resiste de impor-
taçuo);

u) As ritribiiiçücs e ncti\ <d:idc\
i M âsitio âmbitop/

da 2 / Ucp.ul!',\!!\ no que res-
peita à:> ind.:>tri:is incluídas na

i G . v j l t'a:- In h'ntrias



í <Je <{ucQuímica c
se jdestaaiin:

Apreciação dos pedidos de con-
í cessão de incentivos íUc.iis ao

abrigo da Lei n." 3/72, de 28
J de M.tio, üecreto-Lu n." 74/

74, de 18 ds Fevcreiio, e de
, outros d!a«!o:.*ia& legais, no-

meaJamcntc do Dcorcto-Lci
n.° 48 2-W, «'e 21 »!c Kcvcreiio
de 19í;S, do ródigo Ja Con-

j$ liihii!t\lo Ir.JuMrial (redtiçSo
da roatória co)cc(ávc)) c do
Código da SÍMI C do Imposto
sobre as Sucessões c Doaçftcs
(redução d» taxa de usa);

Apreciação dos processos de ex-
propriaçiío por utilidade pú-
bica quando se trate de in-
dítslrias de interesse nacional,
«o abrigo, entre outros, da
Lei n.« 3/72, de 23 de Maio,
Dccrclo-Lci n.* 74/74, de 18
de Fevereiro, Dccrcto-Lei
n.° 71/76, de 27 de Janeiro,
c Dccrcto-Lci n.° 845/76, Ue
11 de Dezembro;

Apreciação dos pedidos de be-
neficies estabelecidos paia de-
terminados ramos industriais

, ou conseguidos pela prática
•<lc operações conducentes a
uma melhor estruturação (fu-
sões, incorporações, acordos
de cAp?ciali>aç5o, etc), ao
abrigo, nomeadamente, do
Dccrcto-Lei n,« 48 844, de 20
de Janciio de 1969;

Superintender no controle e fis-
calização <la aplicação de b&is
de equipamento importados
com a isenção de direitos c
incorporação de peças nos
bens produzidos por fabrican-
tes nacionai* e impottados
nas mornas condições;

b) Da ln»;v<:<;*«i O.wd dos Pioúutos A;>rí<.Mi:n c
l'".J,!s'.ri.'.is. - - AN air:i>:ii«,v.-< e afhídjdos
que tôm V ..!. a >er !'rt.. •.;•«:.'•••; n • ;'m!«it.>
ttii X1 o •!.• Kc:»i'.:ti,.\-: r" T|0 w»jv!:i 5<
i".»i;Ht:i-'-1.•!!•;;:.L-!:Ú:.!..» /-a O:rov\.';o ficial
da» InJ.V.tr.'.is <0.ÜIÍ;ÍC:I O MetMfc.'ica, dc

J»í .-«.i:.i-.^ d.' W;!H.\: » dc
<'iic:'. s -.is imp >M.'!. .o »I<Í .IIT:-•> du
IXvi -:»-l.ei n." .?3%2. iíc 1-1 <!Í O;Ü«-
l>!0 <!•.• K/íSI. d.: I.c: ::." 3/72, .!•.• C7 dc
Mak», c »!o iXca-u-I.ci n." 7-1/74, de
tS i'-; ívvtrciro, no ';«:* íc.-p.ut-.i às ci«n-
diçó^da intUfct.ia ü.\-i<>.ut! para pioda-
zir o v^uspamento <ii".o se preu'ni!e im-
portar;

Apüeiafüo dos pidii'os 0: iv.T-çâo <le di-
reito", de iim/ortavao M>hro k-us Jc cqui-
pamonto ao abrigo do Dccr.Mo-i «i
n.» 4S24v. Ue 21 d;- K".̂ rciro de W($t

e diploiiias complcmoi !;:rcs, qisc tor-
narem c.\:.*nvivcl a i.:::\ao de di.-eitos
prc\i..!:i naquele <iiplon:a a outros pro-
dutos;

ApftoiaySo t'o< peJnios de >senç3o dc di-
reito? no-; casos de iinp.TfajSo tempo-
rária e c'raubaqtii, no-, termos <Jo Dc-
creto-Ki n." 4??53, dc 2i t'c Fevs-
reiio do i 968, c nos» rasos de exortação
lemporAtia, nos ternv^ Ao tu* 3 do &r-
tif,o 117." das ItulriKiVs preliminares
das pautas, com a reducção que lhe
foi dada polo artigo 15." do Dcctcto-l.ei
n.» 404/70, de 9 de Outubro;

lnformaef'rs h DirccerioGcnl do Comér-
cio Extsttio iobre importfcôet dc mer-
cadoria!»;

Instrução o estudo dos processos relativos
à concesão ás pro<cc<;õcs pautais a fa-
zer no âmbito dos acordos bilaterais c
multilaternjs, nomeadamente com 3
EFTA, GATT, OCD15 c CEE;

Parecer wAne a pos>il)ili<.'rn!4 de classifica-
ção dos pesticidas ao abrigo da nota
à sobreposição pautai 3$. 11.02, nos ler-
mos do artigo 3." do Decreto-Lei
n.« 44 373, de 29 de Maio de 1962;

Licenças is importação -v-a acetona c
ácido ac^tíco c fiscalização do seu cor.-
sumo, nos termos dc Djcrcto-Lc;
n.» 44 6<52, de 24 de Oi.iubo de 1962;

Parecer, a proferir no» f n o s do despa-
cho do Conselho de Minhtros pun os
Assuntos Ilconómicr.» t'e 31 dc Janeiro
de 196o, (|iumto a ber.s dc equipamento
cuja clasMflcaçSo cons*c daquele despa-
cho;

Parecer sobr« «Notas» d? város artigos
aduaneiros, nos tenros i!o D-»'crcto-í.ei
n.*4265«. de 18 de N\>\cmbro «!e 1959.
e suas aherações;

c) Do Iistinito N'acii-na! de InvuM.yaçSo Indus-
trial. - - A% Ptribuiçô/s <Ic a^sisteneta tccni<v.
c promoi,;.'.» K'Í acções visan.lo a mdhori.i
dc p:.\Ui?;\í.Uu!o. «u?. ao abri?o do ar-
tifio 23r «'o I.Vcrelô-L.M i:.( -12 121. t!e 23
tic Jane:."» .'.% I0.'8*, tC-in ••' !> ?rossej:iiid.is
poli» 2.» S /c^o Tccnk-o, o a« atrünuVõcs
d.1 CMIÍI! »•! t.:c.':.-o-cct-nop):c'i> p.ira a pro-
mot.'io i:!.'.^t:.'.i!, quo. :v> a!':.>> Jo aitijo ?.'
do IX-croti-l-i n." 4;'>»2'». d.» I dc Novem-
bro .!•.* IVtv' tèm jii!v» prwAcf.nidas pulo
X" Ser\iVo Tcfn'c.\ no (;:•? respeita a-> in-
(íústrías c.i"iprocn»iij2» na I)irecc3ti-Cicral
das |pdú%tti.t!> Quiniioa c Motaiurei':.1.

3.2 — O directtir-forrl das Indústrias Química c
Metalúrgica assvmiià rs podores necos»âr:ui â reali-
zação das atribuições n intejnir >:.>% termos >>••> '.•&
mero anterior e üipi.rinlend.Tá n.: OiiecjS.vCv.v.l
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Mecânicdas Indústrias Mecânicas r&>p<!as, na Dirccçào-Gcral
d&s Indústrias Químicas do lb\c c na Dirccção-Gc-
ral das lnJújt.>4.;i'.ÍQ,i:,jj:cs>, (VrAnticas c Vidrciras,
»o qu$ re*pei:.i ;\i indiV.5.ias in»ii.:'.ts na Uinoção-
-Gcral das liuhistú.s Química c. .MetaMrjrloa, até à
extinção cfect.wi <!•.• ttíJos estes organismos.

i-cirtí4—Dircc;3<fCcr.".l das lmti>.(ri.»

cc>-Geral das
j

K!cc(ro-Mc-4.1 —A Direct
cíiiiicas integra:

a) Da DirccoSo-Gcra! tlov Sers-iços Industriais:
/) As fetribu:oõo.> c iicíiviibilos que tem

vindo a rer prchteguidns no âmbito
da 3.* Rcpar.ic.lo no cjuc lospeila
às iniiústi bs compreendidas na Di-
rccçâo-Geral das Indústrias lilcc-
Uo-Mccanieas de que se destacam
as já indicadas no ponto 3.1, a), í),
deste despacho, c ainda a verifi-
cação das incorporações nacionais
realizadas nos veículos automóveis
montados no País, ao abrigo do
Decreto-Lci «.• 157/72, de 12 de
Maio;

f0 As atribuiçõís e actividades idênticas
às indicadas no ponto 3.1, a), tf),
que, ao abrigo do Decieto-Lei
a.° 74/74, de 18 de Fevereiro, têm
sido prosseguirias no âmbito da 2.*
Repartição no que respeita às in-
dústrias incluídas na Dirccçfto-Ge-
ral das Indústrias Elcctro-Mccúnicas;

b) Da Insptcçüo-Geral dos Produtos Agrícolas e
Industriais. — As atribuições e aclividades
que tSm vindo a ser desenvolvidas no âm-
bito da 4.* Repartição no que respeita às

\ indústrias compreendidas na Direcção-Ge-
s? ral das Indústrias FJeolro-Mecânicas, idên-

ticas à i j á indicadas r.p ponto 3.1, b), deste
despacho;

c) Do Instituto Nacional do Investigação In-
dustria). — As atribuições referidas no
ponto 3.1, c), deste despacho no que res-
peita às indústrias compreendidas na Di-
recção-Geral das Indústrias Electro-Mccâ-
nicas.

4.2—O dircctor-seral das Indústrias Eleclro-Mecâ-
- nicas assumirá os poderes necessários à realização
das iitribüiçõcs a integrar no únibito desta Direcção-
-Geral, nos termos do númoio anterior, c superin-
tenderá na Diiccoüo-Gcral Jr.s Indústrias Fkctro-
•Mccânicas e Eleelrónicas ate à .sua exlinoSo efectiva.

5—Utrccção-Ccriit djs Iiiiiiíítfi.is Tr.m-.fonnailorns I.tgviras

5.1 — A Direcção-Geral dos Indústrias Transfor-
madoras Ligeiras integra:

<?) Da DirccçSo-Gcrai dos Serviços Industriais:

i) As «.trihuivôes r. activi.ladcs tdciiticas
às ind:c:<.'ai ;u» ponto 3.1, «). i),

9S2- (5)

no âmbito th .V Repartição r.o que
respeita ÍN inJú.4i;as coir.picíndi-
das na DiRcç.Vo-Gíra! d.i> Indús-
trias Tiamío.n..:•!,•:",:< Lisi.ir.iN;

i!) As otril»ai<ô2s e {.otivid.id.-s iJ.'!:iic.s
às ind!vv.òr.s r.o jMito 3.1, r), //),
que lc;.i vin«!o n wr pro-.^ai.hs
no «(«Wo \U -.' Kv;!.irticá'> no que
K-\p;ita us iii.l.i-.'.ii.is ct'i.ifrv'v-ndi-
dü. n.i D rec,;!'1-Gorai d.ii liulús-
U'u.% Traíiif<-i»:.*.l"tus Ligeiras;

b) D.i Insprcjão Geral dev 1'ro.uitos Agiícoías c
Indii\tri.ii\.—As atril>.>i;õcs c nctivMndcs
idcnti.n.s às j't indicud.is no ponto 3.1, b).
no qi'e respeita às im'ú'.tiia$ compreen-
didas na Diraçâo-Ci.TuI J«s ftuUístrms
TransfonnaJoiss LÍ.VÍM« e «inda a de fis-
calização em íiisuiiios relacionados com a
produção c comércio do papel, nos termos
da Portaria n.6 21 992, cc 9 de Junho de
1956, quando ic&lizada cm unidades autô-
nomas, nos termos da Portaria n.° 296/7R,
de 31 ôe Maio, qus tem vindo a ser pros-
seguidas no âmbito da 3.* c 4.* Reparti-
ções da Inspecção-Gcrai dos Produtos Agrí-
colas c Industriais;

c) Do Instituto Nacional de Investigação In-
dustrial. — As 3tribuiçò.>s já rcicriJ.is no
ponto 3.1, o), no que respeita ài indústrias
compreendidas lia Dircc\ão-Gcrai das In-
dústrias Transformadoras Ligeiras.

5.2—O director-gerai das Indústrias Transforma-
doras Ligeiras assumirá os poderes necessários ao
exercício das atribuições a inte£i*<tr nesta Dlrccção-
-Geral, nos termos âo número anterior, e superin-
tenderá na Direcção-Gcral das Indústrias Tcxtcis e
do Vestuário, na Dirccçâo-Ccrai das Indústrias da
Madeira e da Cortiça, na Direcção-Geral dcã Indúv
trias Alimen'ares c na Direcção-Geral das liulúürias
Químicas, Cerâmicas e Vtdre«ras ro que respeita às
indústrias incluídas na Dirccção-Gcral da; ln-Ji^trias
Transformadoras Ligeiras, até à extinção efectiva de
todos estes organismos.

é—DircccAo-Gernl dn Qtt»:ii!a<!«

6.1 —A Dirccção-Geial da Qualidade- intogra:

u) Da Dircesão-Gcral do» Serviços Industriais. --
As atribuições e adis iMulcs quo, nos ter-
mos Jo )X'crcitf>Lei n." <56 923 c do De-
creto n.° 46 924, de 2S do Março úe 1W>6,
têm vindo a ser pro^uidas no ftnibt'o
da 4.» ncpartifãr», do qu: so dc»>a»am:

EIulw.io.lu dos ieju!anicnte>i de instala-
ção v J.iboiaç.'.»'» \i\'i estabelecimentos
i d f r f c

Super.'ntondencfa nas
condições tecnict. i!c instr.laçáo e la-
boi ação dos esíabo! •• 'mentos indus-

i
de in .t

i !

©

bo
du
de
do

silu :i:o-!-.>
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b) Da Inspccção-Geral dos Produtos Agrícolas &
Industriais: /

0 As atribuições c acítVda.les que, noj
termos cto D:creto-i.ci n.° 36935,
<3c;24 de Ju.-.ho de 1>>)8, <lo 13c-
creto-I.ci n.- 3:<$01, <*c 25 de Ju-
nho do 1052 (íístatuto Ai Nor-
niali/.'ir;"io Portuciic-a, niulíücaiir»
pelo DeeielM.ei'n." 4.°. 451. t!e 25
d« Junho <lc 190R, e Oecreto-l/M
n." 117/75, de 8 do Maiço), c do
Decretu-Ui n.° 105/70, de Í6 de
Março, túm vindo n ser prosse-
guidas no ãmhito da ?.* Repar-
tição;

iV) Jnspccção c fHcaltacfio <1e Iodos os
produtos industriai; e t!o comércio

j e trânsito dos mesmos produtos
sujeitos a regime especial, que,
nos termos dos aitigos 9.* e 10.°
do citado Dccrcto-Lci n.° 36935,
têm sido prosseguidas no âmbito

, da 3.* e A.' Rcpartiçõss;
iVi) InspecçSo de pesos e medidas, nos

termos do artigo 11.* do mesmo
Decrcto-Lei n.° 36935, que tem
vindo a ser prosseguira no âmbito
da 5 / Repartição;

c) Do Instituto Nacional de Investigação Indus-
trial.—O Núcleo de design c respectivas
funções.

6.2—O director-gerat da Qualidade assumirá os
poderes necessários à realização das Atribuições ft
integrar nos termos do número anterior c exercera
a competência do dircctor-gcral da Qualidade e Se-
gurança Industrial, até n extinção efectiva deste
organismo.

O director-gcral da Qualidade exercerá ainda as
atribuições cometidas ao iuspector-gera! dos Produ-
tos Agrícolas c Industriais pelo artigo 19." do Dc-
creto-Lci n.° 36935, de 24 <i: Junho de 1943, pelo
Dccreto-Lci ::.° 38 801, de 25 do Junho de 1952, e
pelo Decreto-Lei n.° 105/70, de 16 de Março.

7—CaWnclo de 1'rotecfão c Segurança Nuclear

7.1 — O Gabinete de Protecção e Segurança Nu-
doar integra da Junta de Knergta Nuclear as atribui-
ções e as actividades relacionadas com a segurança
nuclear das centrai* nucleares, bem como a interven-
ção no lirctciuncnto de cent:?» nucleares, no? ter-
mos do Dícreto-I.ei n." 487/72, do 5 úz Dezembro.

7.2 — O prudente i!a Cont'Siao Instnladura do La-
boratório Nacional de Fn;-ci:!»art.i e Tecnologia In-
dustrial e.\crc-.\á o$ JIOJ.TC* Jo c!itecsao d«> Gabinete
de Protecçüo e Segurança Nuclear a'c h nome.iç5o
do director ou uiMirector deste Gabinete.
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8 — A :ntc£i:ii3o, pelos novos serviços f»pcrn*ivos,
das atribuições que lèm vinJu n set pruív:.L"iid.i<! no
âmbito da 4.* Ki-p-trliçào di fn.peccâo-G.*v.Í i'.o$ Pro-
du!o< Agnci-hs e lnihiviriXs wiâ fcila ^ro^iessiva-
m:nte, nt* temos er.i que \:ÍX a ser ('ciinúia por
dfsp::cho «ititánt mo.

9 —O G.!*» ivts i!o Pr.íuvçúo do Ii»v:timento
integra a< :itrü"n\-r>es e aci.'ii(':u!<:s que téra vindo a
ser pro:.vej;i.iJv.-. p:!o Serviço de Apoio ao Ini-vidor,
criado pelo DevMio l.ei n." 534/7J, iío 3 de Dezcm*
bro.

10 — O dirci-tor do Gabinete de Rstiidos e PLincü-
incuto assuniiii a compctênt.a do director Je Apoio
ao Investido/ .:!é a c.ain.;ão efectivn deste serviço.

11 —O pr:.<i.lenle da ConuV.'io lnMaladora do La-
bo:a»6rio Nacional ds Engenharia c Tocnolojia In-
dustrial superintendeiá no G.uriuts de Formacflo e
Inlormaçilu Tccnicn até II Min extinção ciecüv».

12 — O presidente da Comissão do K?eMruturaç&o
supcrintendcrA no Gabinete ú: Organização c Rela-
ções <le Trabaluo até à sua extinção cfectjva.

13—As cSreunscriçccí indii-.triais da Direcção-Ge«
ral dos Serviços industriais c as delegações da ins-
pccção-Geral <Ios Produtos AgricoJas e Industriais
manterão a AUU acuai estrutura e íunciontmenta
até à sus integração por dcsp?.cho autônomo nas de-
legações regionais; os respectivos dirigentes 4cpea-
derão, nos asjuctos funcionais, des Serviços Opcta-
tivos c de I;u.pecç3o do Ministério, consoante os
assuntos a tratar de acordo com as atribuições <ic
cada serviço.

14—Os dircclorevsmis dos novos serviços do
Mr.Istério podcrSe delegar nos chefes das circunscri-
çõs> industriais c das dctcfcçòe; da Inspecção-Geral
dos Produtos Agrícolas c Industry's cm i:os c'irijenies
das delegações regionais, uma vez nomeados, os po>
deres necessários à prática dos acto» relativos às fun-
ções especificas dos respectivos serviços, no âmbito
da sua própria competência.

15 — A quaUdüib de vcgal do Tribunal Técnico da
2.» Instância e da Comissão Kcvisora de Pautas será
exercida, até à publicação das lew orgânicas do> no-
vos serviços, pelo director do Gabinete de Estudos
c Plaiienincii'.o, qu; norniclmcnio se fará substituir
pe'o dirigente do sirviço cm cujo âmbito se inclui o
produto ou assunto a que respeita o processo a cor-
rer por aqueles órgãos.

16—Sáo revogados o <li*<pacho de 30 úi JuKw
d» 1976, o despacho de 13 de Agosto Jc 1976 e os
três despachos tfe 18 de Agosto de- !97í, que, nos
termos do n." 1 do artigo 31." <!o Decrcto-Lei n.' 358/
76, dií 14 de Maio, conferiram ,i vário» func'onÍ!r!os
poderes do superintendência nos serviços »los orga-
ni-inos a extins'iir.

17 - - O presente dc-spacho entra cm vigor cm 1 do
Junho Ac 1978.

Ministério da i.idúsisia c Tecnologia, 23 de Maio
de 197S.--O í.!ii::;'ro d:t ir.Jústria e T i '
Carlos Afcnfês Melancia.

FS-SA N^CONAL-CASA HA MOMM


