
Define as normas a que deve obedecer o estabelecimento
de centráis nucleares para produc.ac de energia eléctrica

DECRETO N.° 487/72 DE S/DEZ

(Publicado no «Diario do Governo», N."
de 5/Dez/72)

'•, I Serie

O regime de licenciamento das centráis hidro-
eléctricas e termoeléctricas convencional está defi-
nido através de um conjunto de diplomas proprios.

As características muito particulares das cen-
tráis nucleares para producto de energia eléctrica
exigem que se ja estabelecido para as mesraas um
regime de licenciamento específico que permita urna
eficaz fiscalizagáo da sua construgáo e explorae,áo,
tendo especialmente em vista os aspectos de segu-
ranga.

Por outro lado, no estabelecimento desse regime
de licenciamento há que atender as - competencias
atribuidas á Direcgáo-Geral dos Servicos Eléctricos
e á Junta de Energia Nuclear e ainda á Comissáo
de Combustíveis e Centráis Nucleares, criada pela
Portaría n.° 23 527, de 9 de Agosto de 1968, e que
ter em conta as responsabilidades internacional-
mente assumidas pelo Estado Portugués no dominio
nuclear.

Nestes termos:
Considerando o disposto no n.* 2 do artigo 1."

do Decreto-Leí n.° 49 39S, de 24 de Noveinbro de
1969;

Usando da faculdade conferida pelo n.° 3." do
artigo 109.° da Constituic,áo, o Goverrio decreta e eu
promulgo o seguinte:

Artigo 1.° O estabelecimento de centráis nu-
cleares para producáo de energia eléctrica deverá
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obedecer ao disposto no Decreto-Lei n." 49398, de
24 de Novembro de 1969, e demais legislacáo apli-
cável as centráis eléctricas e as instalagoes nuclea-
res e ser precedido de licenga preliminar.

Art. 2.° — 1. O requerimento para a licenga pre-
liminar, instruido com os elementos indispensáveis
á sua apreciacáo sob os pontos de vista técnico,
económico e de seguranga da central e da sua loca-
lizagáo, será entregue na Direecáo-Geral dos Servicos
Eléctricos, que enviará copia á Junta de Energía
Nuclear e solicitará a esta Junta o respectivo pa-
recer.

2. A Direcgáo-Geral dos Servidos Eléctricos e a
Junta de Energía Nuclear poderáo contactar direc-
tamente a requerente e acordaráo entre si quais os
departamentos ministeriais e outras entidades que
devem ouvir, os quais deveráo pronunciar-se, nos
dominios da sua competencia, no prazo de sessenta
dias, significando a falta de resposta concordancia
com o pedido.

3. A Direcgáo-Geral dos Servigos Eléctricos e a
Junta de Energía Nuclear trocaráo, á medida que
os forem recebendo, copias dos pareceres das enti-
dades que consultarem nos termos do número ante-
rior.

4. A definigáo dos elementos referidos no n.° 1
será feita pela DirecQáo-Geral dos Servidos Eléctricos
e Junta de Energía Nuclear.

Art. 3.° — 1. A Direcgáo-Geral dos Servigos
Eléctricos fará publicar éditos no Diario do Governo
e em tres jomáis diarios de grande circulagño sobre
o pedido de licenga preliminar e enviará a cámara
municipal do concelho onde se pretende localizar a
central um exemplar daqueles éditos para que num
dos quinze dias seguintes sejam afixados nos luga-
res do costume e publicados num jornal local, se o
houver.
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2. A publicaQáo dos éditos no Diario do Governo
e nos jomáis diarios será feita durante tres dias
consecutivos e a sua afixagáo deverá manter-se du-
rante quinze dias.

3. A Direcgáo-Geral dos Servigos Eléctricos pa-
tenteará aos interessados, durante o prazo de trinta
dias, a contar da última publicagáo dos éditos no
Diario do Governo, o pedido apresenlado pela re-
querente e os documentos que o informam.

4. As reclamagoes devem ser apresentadas du-
rante o prazo de trinta dias referido no número an-
terior directamente na Direcgáo-Geral dos Servigos
Eléctricos ou na cámara municipal, que as remeterá
nos oito dias subsequentes á mesma Direccáo-Geral.

5. A Direcgáo-Geral dos Servigos Eléctricos en-
viará á Junta de Energia Nuclear urna copia de.
todas as reclamagoes que recebei' directamente ou
através da cámara municipal.

Art. 4.° A Direcgáo-Geral dos Servicos Eléc-
tricos será depositaría do processo completo refe-
rente á licenca preliminar e prepara, em colaboragáo
com a Junta de Energia Nuclear, a. informagáo a
apresentar ao Governo, a qual será acompanhada
do parecer da Comissáo de Combustíveis e Centráis
Nucleares.

Art. 5.° — 1. Compete ao Governo conceder a
iicenga preliminar para o estabelecimento da central
no local proposto.

2. A Iicenga preliminar poderá ficar sujeita ao
cumprimento de determinadas condigoes por parte
da reqiierente, designadamente quanto ao prazo para
apresentagáo do requerimento para a Iicenga de cons-
trugáo.

3. A Iicenga preliminar permitirá a empresa re-
querente fazer uso das facilidades previstas no artigo
7.° do Decreto-Lei n.° 49398.
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Art. 6.° — 1. A construeao de urna central nu-

clear deve ser precedida de licenga.
2. O requerimento para a licenca de construgáo,

instruido com os elementos necess arios á sua apre-
ciagáo, incluindo o relatório preliminar de seguranga,
deverá ser apresentado na Direcgao-Geral dos Ser-
visos Eléctricos, que enviará copia á Junta de Ener-
gía Nuclear e solicitará a esta Junta o respectivo
parecer.

3. A Direcgáo-Geral dos Servigos Eléctricos e
a Junta de Energía Nuclear poderáo contactar di-
rectamente a requerente e acordaráo entre si quais
as entidades que devem ouvir, as quais deveráo pro-
nunciar-se, nos dominios da sua competencia, no
prazo de sessenta días, significando a faita de res-
posta concordancia com o pedido.

4. A Direcgáo-Geral dos Servigos Eléctricos e
a Junta de Energía Nuclear trocaráo, á medida que
os forem recebendo, copias dos pareceres das enti-
dades que consultaren! nos termos do número an-
terior.

Art. 7." A estrutura do relatório preliminar de
seguranza a que se refere on." 2 do artigo anterior
será estabelecida caso por caso pela Junta de Ener-
gía Nuclear e pela Direcgáo-Gerai dos Servigos Eléc-
tricos.

Art. 8.° Quer a Direcgáo-Geral dos Servigos
Eléctricos, quer a Junta de Energía Nuclear, pode-
ráo convidar a requerente a completar ou alterar o
projecto ou a apresentar quaisquer informagóes ou
esclarecimentos suplementares para instrugáo do
processo.

Art. 9.° A Direcgao-Geral dos Servigos Eléc-
tricos será depositaría do processo completo refe-
rente á licenga de construgáo e prepara, em colabo-
ragáo com a Junta de Energía Nuclear, a informagáo
a apresentar ao Governo.
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Art. 10.° — 1. Compete ao Governo conceder a
licenga de construgáo da central.

2. A licenga de construgáo poderá ficar sujeita
ao cumprimento de determinadas condigoes por parte
da requerente.

Art. 11.° — 1. A construgáo da central, incluin-
do a fabricagáo de componentes e ensaios, fica per-
manentemente sujeita á inspecgáo da DirecQáo-Geral
dos Servigos Eléctricos e da Junta de Energía Nu-
clear, respectivamente nos dominios da seguranza
eléctrica e nuclear.

2. O plano geral de inspecgáo será elaborado
por um grupo de trabalho constituido por represen-
tantes da Direcgáo-Geral dos Servigos Electrices e
da Junta de Energía Nuclear ligados á inspecgáo,
assistido por um representante da empresa titular
da licenga de construgáo.

Art. 12.° — 1. Depende de autorizagáo da Di-
recgáo-Geral dos Servigos Eléctricos e da Junta de
Energía Nuclear a efectivagáo das seguintes opera-
goes:

a)- A carga inicial do combustível; *

&) Os ensaios nucleares e pré-operacionais;

c) A subida em potencia e a exploragáo provi-
soria.

2. Para obter as autorizagóes referidas, a em-
presa deverá apresentar previamente o relatório fi-
nal de seguranga e os programas pormenorizados
das mencionadas operagoes.

3. As autorizagóes exigidas no n.° 1 só poderáo
ser concedidas pela ordem ali referida e dependem
dos resultados obtidos na fase imediatamente ante-
rior, podendo ficar sujeitas ao cumprimento de de-
terminadas condigoes por parte do titular da licenga,
tendo em conta os aspectos de seguranga.
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4. A armazenagem na central e a carga do com-
bustivel nuclear nao poderáo ser autorizadas sem
que a entidade exploradora faga prova de que se
encontra caucionada, de harmonía com a lei, a sua
responsabilidade civil pelo risco nuclear.

Art. 13.° A estrutura do relatório final de se-
guranga a que se refere o n.° 2 do artigo anterior
será estabelecida caso por caso pela Junta de Ener-
gía Nuclear e pela DirecQáo-Geral dos Servicos Eléc-
tricos, que poderáo notificar a titular da licenga
para o completar ou modificar.

Art. 14.° — 1. A exploragáo da central deverá
ser precedida de licenga.

2. O requerimento para a licenca de exploragáo
será entregue na Direcgáo-Geral dos Servigos Eléc-
tricos, a qual solicitará á Junta de Energía Nuclear
o respectivo parecer.

Art. '15." A Direcgáo-Geral dos Servigos Eléc-
tricos será depositaría do processo completo refe-
rente á licenga de exploragáo e preparará, em colabo-
ragáo com a Junta de Energía Nuclear, a informagáo
a apresentar ao Governo.
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Art. 16.° — 1. Compete ao Governo conceder a
licenga de exploragáo da central.

2. A licenga de exploragáo poderá ficar 'sujeita
ao cumprimento de determinadas condigoes por parte
da requerente.

Art. 17.° A exploragáo da central f ica permanen-
temente sujeita a inspecgáo da Direcgáo-Geral dos
Servigos Eléctricos e da Junta de Energía Nuclear,
respectivamente nos dominios da segui'anga eléctrica
e nuclear.

Art. 18." — 1. A entidade exploradora da central
organizará um diario de exploragáo, cujo modelo de-
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verá ser aprovado pela Direcgáo-Geral dos Servicos
Eléctricos e Junta de Energía Nuclear.

2. O diario de exploragáo a que se refere o nú-
mero anterior deverá estar sempre á disposigáo dos
organismos encarregados da inspecgáo.

Art. 19.° As modificagóes da instalagáo que afec-
tem as condigoes de seguranga ou de exploragáo ca-
recem de aprovagáo da Junta de Energía Nuclear e
da Direcgáo-Gerai dos Servidos Eléctricos.

Art. 20.° As condigoes de qualificagáo do pessoal
encarregado da operagáo do reactor seráo estabeleci-
das pela Junta de Energía Nuclear.

Art. 21.° A competencia atribuida ao Governo
neste diploma será exercida nos termos do artigo 12."
do Decreto-Lei n.° 49 398.

Art. 22.° As materias que nao sejam específicas
das centráis nucleares, nomeadamente as respeitan-
tes ao pagamento de taxas, serao reguladas pelas
disposigoes legáis aplicáveis aos outros tipos de cen-
tráis eléctricas, desde que nao sejam contrariadas
pelo presente diploma. . .

Art. 23.° As dúvidas que áe vierem a suscitar
na interpretagáo e aplicagáo deste diploma seráo re-
solvidas por despacho conjunto do Presidente do
Conselho e do Secretario de Estado da Industria,
ouvidas a Junta de Energía Nuclear e a Direcgáo-
-Geral dos Servigos Eléctricos.

Promulgado em 20 de Novembro de 1972.

Publique-se.
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