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MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA

Decreto Regulamentar n.° 7/93

de 19 de Março

Criada pelo Decrcto-Lei n.° 548/77, de 31 de De-
zembro, a Direcção-Geral de Energia só teve a sua re-
gulamentação orgânica com o Decreto-Lei n,° 442/86,
de 31 de Dezembro, que lhe conferiu uma estrutura
adequada como suporte da sua acção executiva a nível
regional.

Entretanto, a redefinição da orgânica e dos objecti-
vos dos serviços do Ministério da Indústria e Energia,
operada pelo Decreto-Lci n.° 206/89, de 27 de Junho,
reconduziu as atribuições da Direcção-Geral de Ener-
gia a uma finalidade eminentemente conceptual e re-
gulamentadora das soluções adoptadas no domínio do
sector energético, transitando as suas competências de
execução e fiscalização de âmbito regional para as de-
legações regionais do próprio Ministério.

Neste contexto, o presente diploma tem como fina-
lidade adequar a orgânica da Direcção-Geral de Ener-
gia às suas novas funções, assentando a estrutura ora
consagrada em serviços que se inserem na política de
modernização administrativa do País, com recurso à
clareza dos objectivos e à simplificação dos processos

e racionalidade dos meios no domínio da regulamen-
tação do sector energético.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 26.° do Decreto-

-Lei n.° 206/89, de 27 de Junho, e nos termos da alí-
nea c) do artigo 202.° da Constituição, o Governo de-
creta o seguinte:

CAPÍTULO I

Natureza e atribuições

Artigo 1.°

Natureza

A Direcção-Geral de Energia, abreviadamente desig-
nada por DGE, é o serviço do Ministério da Indústria
e Energia responsável pelo estudo, concepção e exe-
cução das políticas no âmbito do sector energético.

Artigo 2.°

Atribuições

l — São atribuições da DGE:

o) Apoiar o Governo na formulação da política
a prosseguir no sector da energia;
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/>) Illatiorar, tendo cm conta as perspectivas do
crescimento económico do País c as questões
íimbíciilais, os planos c os programas de desen-
volvimento do sector c acompanhar a sua exe-
cução;

v) 1'romovcr as medidas necessárias à implemen-
tação da política definida c dos planos c pro-
gramas aprovados, nomeadamente através de
estímulos as iniciativas empresariais que naque-
les se enquadrem;

d) 1'romovcr a elaboração de legislação relativa as
actividades do sector e velar pelo seu cumpri-
mento;

c) Estabelecer as condições técnicas das instalações
c equipamentos que produzam, utilizem, trans-
portem ou armazenem produtos energéticos,
promovendo c colaborando na elaboração de
normas regulamentares e especificações técnicas
adequadas, tendo nomeadamente em atenção os
aspectos ambientais;

/) Fomentar a diversificação energética, promover
a utilização racional das diferentes formas e
fontes de energia c a melhor eficiência no seu
consumo, numa perspectiva económica, de se-
gurança do abastecimento e de minimização de
efeitos para o ambiente;

g) Atribuir as licenças relativas às actividades de
produção, transporte e distribuição de energia
eléctrica previstas no Decreto-Lei n.° 99/91, de
2 de Março;

/() Proceder aos estudos relacionados com a for-
mulação dos preços dos produtos energéticos e
suas relações com o desenvolvimento das acti-
vidades económicas;

O Proceder, sectorialmente, em articulação com
o Insti tuto Português da Qualidade, à certifi-
cação dos produtos, processos e sistemas ener-
géticos e, em conjunto com o Instituto, reco-
nhecer entidades públicas ou privadas para
efeitos da respectiva intervenção no sistema de
certificação e no exercício de funções de ins-
pecção e de auditoria;

j) Manter actualizado, a partir de levantamentos
feitos pelas entidades competentes, o inventá-
rio dos recursos energéticos nacionais;

/) Propor as orientações e directrizes necessárias
ao desenvolvimento das funções relativas à ad-
ministração energética nas diferentes áreas geo-
gráficas e coordenar a respectiva aplicação pe-
las Delegações Regionais da Indústria e Energia;

m) Proceder, nos termos legais, à arbitragem de re-
clamações;

«) Credenciar profissionais ou entidades, nos ter-
mos da lei;

o) Promover a difusão de informação junto dos
utilizadores de energia, designadamente nos as-
pectos da segurança, gestão e diversificação
energéticas;

p) Garantir o exercício dos direitos e deveres de-
correntes da adesão de Portugal a organismos
internacionais no domínio da energia e repre-
sentar o País nesses organismos;

q) Promover relações de cooperação com entida-
des públicas ou privadas, nacionais ou estran-
geiras, tendo em vista o aproveitamento das
melhores potencialidades para o desenvolvi-
mento técnico e regulamentar do sector.

2 — São ainda atribuições da DOE, cm nrt icuInçOo
com outros organismos competentes na matér ia , apro-
var projectos c licenciar instalações c equipamentos que
produzam, utilizem, transformem, transpoitcm ou ar-
mazenem produtos energéticos c praticar outros actos
relativos à administração sectorial, nos casos cm que
essas funções não estejam cometidas, nos lermos do
Decreto Regulamentar n.° 9/91, de 15 de Mnrço, ou
de legislação reguladora das actividades, ns delegações
regionais do Ministério da Indústria c Rncrgín, bem
como proceder à fiscalização das actividades por M li-
cenciadas.

CAPÍTULO II

Órgãos, serviços c suas compclcncins

SucçAo I

Estrutura

Artigo 3.°

Estrutura geral

1 — São órgãos da DOE:

a) O director-geral;
b) O conselho administrativo (CA).

2 — São serviços da DOE:

a) A Direcção de Serviços de Planeamento e As-
suntos Económicos (DSPAE);

b) A Direcção .de Serviços de Combustíveis (DSC);
c) A Direcção de Serviços de Energia Eléctrica

(DSEE);
d) A Direcção de Serviços de Utilização Racional

da Energia (DSURE);
e) A Direcção de Serviços de Administração

(DSA);
f) A Divisão de Estatística (DE);
g) A Divisão de Informação e Relações Externas

(DIRE);
h) A Divisão de Energia Nuclear (DEN);
Ó A Divisão de Informática (Dl);
y) A Divisão de Energia/Ambiente (DEA);
Ó O Gabinete Jurídico (GJ).

SECÇÃO II

Artigo 4."

Direclor-geral

1 — O director-geral é o órgão que dirige a DOE,
com as competências que lhe estão conferidas por lei
ou delegadas.

2 — O director-geral é coadjuvado por três subdi-
rectores-gerais, sendo substituído nas suas ausências ou
impedimentos pelo subdirector-geral que, para o efeito,
for designado pelo Ministro da Indústria e Energia, sob
proposta do director-geral.

3 — O director-geral pode, nos termos da lei, dele-
gar as suas competências em qualquer dirigente ou téc-
nico superior.
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Artigo 5.°

Conirlho admlni.slrallvo

1 — O CA é o órgão de gestão cconómico-financcira
dn DOO, com n seguinte composição:

0) O dircclor-gcral, que presidirá;
/;) Os subdircctorcs-gcrnis;
O O director de Serviços de Administração;
<7) O chefe da Divisão de Gestão Financeira.

2 — O CA será secretariado por um funcionário,
sem direito a voto, a designar pelo presidente.

Artigo 6."

Compclênclas dn conselho administrativo

1 — Ao CA compete:

tf) Aprovar os projectos de orçamento da DGE,
bem como as respectivas alterações;

/;) Requisitar, nos termos legais, as importâncias
atribuídas à DGE no Orçamento do Estado;

c) Zelar pela cobrança e arrecadação das receitas;
d) Verificar a legalidade e eficiência das despesas

c autorizar o respectivo pagamento;
c) Gerir todas as receitas e os fundos que legal-

mente estejam consignados à DGE;
f) Adjudicar, nos termos legais, estudos, serviços

c fornecimentos necessários à prossecução das
atribuições da DGE;

g) Aprovar as minutas dos contratos em que a
DGE seja parte;

//) Apreciar as contas de gerência do exercício e
submetê-las, nos termos legais, a julgamento do
Tribunal de Contas;

/) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de
gestão financeira e patrimonial.

2 — O CA poderá delegar no presidente as suas com-
petcncias, com exclusão das referidas nas alíneas a), H)
e /) do número anterior.

Artigo 7.°

Funcionamento do conselho administrativo

1 — O CA reúne ordinariamente uma vez por quin-
zena e extraordinariamente sempre que for convocado
pelo seu presidente.

2 — O CA não pode reunir sem a presença do di-
rector de Serviços de Administração ou do chefe da Di-
visão de Gestão Financeira.

SECÇÃO III

Serviços

Artigo 8.°

Direcção de Serviços de Planeamento e Assuntos Económicos

l — A DSPAE é o serviço responsável pelo estudo
e acções de planeamento respeitantes ao desenvolvi-
mento do sector energético nacional, pelo acompanha-
mento dos vários aspectos técnicos e económicos de-

correntes das suas relações com outros sectores de ac-
tividade, pela coordenação dos assuntos lígndos ao mer-
cado interno de energia, bem como pela promoção dn
elaboração de estudos relativos à fixação do tarifário
da energia eléctrica c do gás natural.

2 — A DSPAE compreende:

0) A DivisSo de Planeamento (DP);
b) A Divisão de Assuntos Económicos (DAE).

3 — À DP incumbe:

a) Elaborar, com suporte no balanço energético
nacional, os estudos necessários à caracteriza-
ção do sector c às previsões do seu desenvolvi-
mento a curto, médio c longo prazos;

b) Prestar apoio técnico na formulação da polí-
tica a prosseguir para o sector e proceder à sua
análise no quadro dos objectivos das políticas
energéticas das organizações internacionais das
quais Portugal faz parte;

c) Proceder à avaliação da conjuntura sectorial
como base de eventuais medidas correctivas a
propor ao Governo;

d) Colaborar com as estruturas competentes na ac-
tualização do plano energético nacional, supor-
tando-se, designadamente, na utilização de mo-
delos de simulação da evolução da procura c
oferta de energia;

e) Efectuar, com base nos planos de desenvolvi-
mento regional, análises dos sistemas energéti-
cos, de nível regional, com vista ao melhor co-
nhecimento da evolução da procura de energia.

4 — À DAE incumbe:

a) Tratar a informação relativa ao movimento fi-
nanceiro resultante das importações c exporta-
ções de energia;

b) Caracterizar a situação económico-financcira
das empresas do sector energético;

c) Avaliar as interacções dos preços das diferen-
tes formas de energia nos diversos sectores de
actividade económica;

d) Avaliar os impactes da fiscalidade com incidên-
cia sobre as diferentes formas de energia e pro-
por as medidas que visem a consonância da-
quela com os objectivos da política energética;

é) Acompanhar a evolução dos assuntos relativos
à progressiva liberalização do sector energético
nos seus diversos aspectos e, em particular,
quanto ao acesso e trânsito das diferentes for-
mas de energia;

f) Proceder ao acompanhamento da avaliação dos
preços da energia, nomeadamente no tocante
aos tarifários da energia eléctrica e gás natural.

Artigo 9.°

Direcção de Serviços de Combustíveis

l — A DSC é o serviço responsável pelo estudo e
proposta de legislação sobre as condições regulamen-
tares e técnicas das instalações e equipamentos indus-
triais que produzam, utilizem ou armazenem combus-
tíveis, bem como pelo acompanhamento das acções
necessárias ao regular abastecimento dos combustíveis
a nível nacional.
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2 — A DSC compreende:
a) A Divisão de Abastecimento (DA);
/>) A Divisão de Instalações c Equipamentos

(DIB).

3 — À DA incumbe:

a) Dar parecer sobre os programas anuais de pro-
dução c de abastecimento de combustíveis c
acompanhar a sua execução;

/;) Propor condições técnicas de distribuição de
combustíveis c fiscalizar o cumprimento da cor-
respondente legislação do sector c das obriga-
ções contraídas com organismos ou associações
internacionais;

c) Controlar a qualidade das matérias-primas en-
tradas no Pais, bem como dos produtos desti-
nados ao consumo, c analisar os resultados de
controlo da qualidade dos combustíveis reme-
tidos à DOE pelas Delegações Regionais do Mi-
nistério da Indústria e Energia;

d) Propor, cm articulação com as outras entida-
des competentes, as medidas adequadas para fa-
zer face a eventuais situações de interferência
no normal abastecimento de combustíveis.

4 — À DIE incumbe:
a) Proceder á definição e regulamentação das con-

dições técnicas das instalações que produzam,
utilizem, transformem ou armazenem combus-
tíveis e colaborar com os organismos compe-
tentes na elaboração de normas e especificações
técnicas relativas a instalações e produtos;

b) Promover a elaboração da legislação relacio-
nada com a produção, utilização, transforma-
ção, armazenagem e distribuição de combustí-
veis;

c) Organizar os processos de licenciamento das re-
finarias, fábricas de gás e terminais portuários
para recepção de combustíveis, bem como pro-
ceder à sua fiscalização;

d) Organizar os processos de licenciamento da rede
nacional de condutas para transporte de com-
bustíveis, designadamente no âmbito do gás na-
tural, e proceder à sua fiscalização;

e) Acompanhar, em articulação com a DEA, a
avaliação dos estudos de impactes ambientais
relativos a projectos de instalações e equipa-
mentos que produzam, utilizem, transformem
ou armazenem produtos combustíveis;

f) Proceder à inscrição e reconhecimento das en-
tidades montadoras e instaladoras de redes de
gás, bem como dos grupos profissionais asso-
ciados à indústria dos gases combustíveis.

Artigo 10.°

Direcção dt Serviços de Energli Eléctrica

l — A DSEE é o serviço responsável pelo estudo e
proposta de legislação relativa às condições regulamen-
tares e técnicas no âmbito das actividades de produ-
ção, transporte, distribuição e utilização de energia eléc-
trica, bem como pelo acompanhamento das acções

necessárias ao regular fornecimento de energia eléctrica
a nível nacional.

2 — A DSEE compreende:
a) A Divisão de Licenciamento c Exploração

(DLE);
b) A Divisão de Regulamentação (DR).

3 — À DLE incumbe:
a) Promover a elaboração de legislação relacio-

nada com o licenciamento, responsabilidade téc-
nica, fiscalização das instalações eléctricas c res-
pectivas taxas;

b) Organizar os processos relativos à atribuição
das licenças previstas no Dccrcto-Lei n." 99/91,
de 2 de Março;

c) Organizar e informar os processos de licencia-
mento das instalações eléctricas de abasteci'
mento público de tensão nominal superior a
60 kV, bem como das centrais eléctricas com
potência aparente instalada superior a 10 MVA,
acompanhando, cm articulação com a DBA, a
avaliação dos respectivos estudos de impacte
ambiental e proceder à fiscalização daquelas
instalações;

d) Participar nos estudos de sítios para o estabe-
lecimento de centrais eléctricas de serviço pú-
blico;

e) Estabelecer, em colaboração com as entidades
vinculadas ao Sistema Eléctrico de Abasteci-
mento Público (SEP), os sistemas de cortes se-
lectivos na rede, em caso de ocorrência de aci-
dentes graves;

/) Promover as acções que permitam assegurar a
qualidade de serviço da rede de energia eléctrica
nacional;

g) Proceder à análise e avaliação das causas dos
acidentes provocados por acção da corrente
eléctrica, bem como dos incidentes mais impor-
tantes ocorridos na rede de energia eléctrica;

h) Apreciar as consultas e reclamações relativas a
instalações eléctricas que sejam apresentadas à
DGE.

4 — À DR incumbe:
a) Propor os regulamentos de segurança, projec-

tos-tipo, guias técnicos e especificações técni-
cas respeitantes ao projecto, execução e explo-
ração de instalações eléctricas;

b) Apreciar os projectos-tipo e os elcmcntos-tipo
de instalações eléctricas submetidos à aprova-
ção da DGE;

c) Colaborar com o Instituto Português da Qua-
lidade e demais entidades competentes na ela-
boração de normas portuguesas relativas a ma-
teriais e equipamentos eléctricos;

d) Apreciar as consultas e reclamações sobre as-
pectos regulamentares referentes à produção,
transporte, distribuição e utilização de energia
eléctrica;

e) Promover o apoio à aplicação da regulamen-
tação técnica de segurança, bem como de ou-
tra documentação respeitante às instalações
eléctricas.
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Artigo l l . °

ilr Sc'nlcoi de Udll/açSo Kaclonil cli Knergli

1 — A DSUKE é o serviço responsável .pela promo-
ção da ui í l í /ação racional da energia ai rã vês do incre-
mento da eficiência energética, da diversificação de fon-
tes energéticas, da utilização de energias renováveis c
da promova» de tccnologins inovadoras, bem como
pela gestão de programas de apoio financeiro ao in-
ves t imen to neste domínio.

2 — A DSUKE compreende:
a) A Divisão de Energias Renováveis (DER);
In A Divisão de EficiSncia Energética (DEE).

3 — A DER incumbe:
a) Promover a inventariação dos recursos energé-

ticos renováveis;
/;) Promover c cooperar na elaboração de normas,

regulamentos c especificações técnicas relativos
a instalações de conversão de energias renová-
veis;

c') Estudar soluções energéticas alternativas;
d) Promover a utilização de energias renováveis,

apoiando nomeadamente a divulgação de infor-
mações sobre as tecnologias de conversão mais
convenientes;

e) Analisar e apoiar a realização de projectos de
utilização de energias renováveis, nomeada-
mente através da concessão de incentivos para
o efeito existentes.

4 — A DEE incumbe:
o) Promover a eficiência energética e a diversifi-

cação de utilização de fontes de energia pri-
mária;

b) Promover e cooperar na elaboração de legisla-
ção, regulamentos e normas que visem a utili-
zação racional de energia;

c) Assegurar o cumprimento da legislação em vi-
gor relativa à gestão c conservação de energia;

(f) Apoiar, técnica e tecnologicamente, os consu-
midores de todos os sectores de actividade, vi-
sando uma maior eficiência na utilização da
energia;

e) Analisar e apoiar a realização de projectos de
gestão, conservação de energia e diversificação
de fontes energéticas, nomeadamente através da
concessão de incentivos para o efeito existentes.

Artigo 12.°

Direcção de Serviços de Administração

1 — A DSA é o serviço de suporte técnico-
-administrativo a todos os serviços da DOE, sendo res-
ponsável pelo estudo, planeamento e apoio na área ad-
ministrat iva, visando a optimização dos recursos
humanos, financeiros e patrimoniais da DOE e promo-
vendo a elaboração de indicadores e instrumentos de
acompanhamento da gestão.

2 — A DSA compreende:
a) A Divisão de Organização e Recursos Huma-

nos (DORH);
b) A Divisão de Gestão Financeira (DGF).

3 — À DORH incumbe:
a) Estudar c propor medidas de captação c moti-

vação dos recursos humanos;
b) Propor c apoiar a aplicação de medidas no âm-

bito da organização c simplificação de circui-
tos c métodos de trabalho;

c) Promover acções de recrutamento c formação
de pessoal adequadas à satisfação das necessi-
dades da DOE;

d) Dinamizar o sistema de avaliação de mérito do
pessoal;

e) Propor medidas tendentes à utilização racional
dos espaços c equipamentos;

f) Elaborar, com a participação de todos os ser-
viços, os planos e relatórios de actividades da
DOE;

g) Assegurar o eficiente processamento administra-
tivo do recrutamento, movimentação de pessoal
c restantes actos inerentes à gestão dos recur-
sos humanos afectos à DOE;

h) Promover a melhor funcionalidade das acções
relativas ao expediente, reprodução de do-
cumentos e arquivo da DGE.

4 — À DGF incumbe:
cr) Preparar os elementos necessários à elaboração

dos orçamentos e apresentar os respectivos pro-
jectos;

b) Assegurar o controlo orçamental c financeiro;
c) Assegurar a execução do orçamento e a escri-

turação das receitas e despesas;
d) Promover a organização da conta anual de ge-

rência e preparar os elementos necessários à ela-
boração do respectivo relatório;

e) Manter uma contabilidade analítica que permita
um adequado controlo de custos;

J) Controlar o movimento de tesouraria, anali-
sando mensalmente o respectivo balanço;

g) Promover a cobrança das receitas da DGE, me-
diante o acompanhamento do processamento c
emissão de guias de receitas e respectivo con-
trolo de cobrança;

h) Promover a eficiente execução das funções de
aprovisionamento, economato e gestão patrimo-
nial dos bens afectos à DGE.

5 — A realização das tarefas executivas relativas a
pessoal, expediente geral, contabilidade, compras c pa-
trimónio será assegurada por quatro secções.

Artigo 13.°

Divisão de Estatística

A DE é o serviço responsável pela recolha e trata-
mento da informação relativas aos movimentos de pro-
dutos energéticos e respectivos preços, tendo em conta
a satisfação das necessidades do Sistema Estatístico Na-
cional e as obrigações decorrentes dos compromissos
com organismos nacionais, bem como do conhecimento
necessário à construção de suportes de decisão relati-
vos à formulação da política sectorial, competindo-lhe:

a) Recolher e tratar, em articulação com os ou-
tros serviços, os dados estatísticos com vista a
assegurar o conhecimento necessário à prosse-
cução das competências da DGE, bem como à
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satisfação dos compromissos decorrentes de
obrigações com o Sistema Estatístico Nacional
c organismos internacionais a que Portugal es-
teja vinculado;

/;) Proceder, no quadro do Sistema Estatístico Na-
cional, à definição de indicadores indispensá-
veis n avaliação da evolução da situação ener-
gética nacional;

c) Promover a racionalização sistemática de me-
canismos de recolha c tratamento de informa-
ção, rclacionando-sc com os diversos produto-
res de informação;

d) Organizar c manter actualizado um banco de
dados para a energia, bem como assegurar a
ligação com outros bancos de dados relaciona-
dos com o sector energético;

e) Elaborar, no âmbito do quadro legal do Sis-
tema Estatístico Nacional, os textos relativos a
publicações de natureza estatística.

Artigo 14.°

Divisio de Informiçào e Rcliçõei Externas

A DIRE é o serviço responsável pela recolha e tra-
tamento da informação científica e técnica relativa ao
sector energético pela sua difusão junto do público e
pela coordenação das relações da DGE com outras en-
tidades nacionais ou estrangeiras na área da informa-
ção c documentação, competindo-lhe:

a) Proceder à recolha e tratamento da informação
científica e técnica para o sector energético, as-
sim como da correspondente legislação nacio-
nal c comunitária;

b) Manter em funcionamento uma biblioteca ac-
tualizada que congregue o património informa-
tivo documental e audio-visual, bem como as-
segurar a utilização dos espaços destinados às
acções informativas da DGE;

c) Assegurar a difusão da informação relativa ao
sector junto das entidades públicas e privadas
c, cm geral, junto dos consumidores;

d) Incrementar e coordenar as acções de promo-
ção, sensibilização e informação junto dos con-
sumidores;

é) Coordenar a actividade editorial e promover a
publicação, difusão e eventual venda de edições
gráficas, áudio-visuais ou em suporte magné-
tico da DGE;

J) Participar em redes de informação nacionais e
internacionais com vista à constituição e utili-
zação de bancos de dados documentais;

g) Centralizar a informação trocada com organis-
mos internacionais e efectuar o seu tratamento
e adequada difusão;

h) Coordenar os trabalhos de tradução para apoio,
estudo e difusão da documentação especiali-
zada;

/) Promover, em conjunto com os serviços inte-
ressados, a realização e divulgação de seminá-
rios, conferências e reuniões técnicas no âmbito
do sector energético;

y) Promover, com a participação dos serviços in-
teressados, a presença da DGE em eventos re-
lacionados com a sua esfera de actuação.

Artigo 15."

Ulvlsio de Kncrgln Nuclear

A DON é o sei-iço responsável pela actualização sis-
temática do conhecimento relativo às tendências
técnico-cconómicas que sustentam a evolução dos com-
bustíveis c equipamentos para centrais nucleares, bem
como da problemática da gestão dos resíduos radioac-
tivos das centrais, conípctindo-lhc:

a) Manter um conhecimento actualizado dos re-
cursos nacionais de urânio c da situação dos
mercados mundiais de combustíveis nucleares;

b) Acompanhar c elaborar estudos sobre a evolu-
ção técnica das centrais nucleares para produ-
ção de energia eléctrica;

c) Garantir o exercício dos direitos c deveres de-
correntes da adesão de Portugal aos organismos
internacionais que intcrvôm no domínio nuclear,
nomeadamente no aproveitamento de progra-
mas de assistência técnica;

d) Preparar a participação da DGE na discussão
de tratados, conversações e acordos internacio-
nais do domínio da energia nuclear c propor
a necessária legislação nacional daqueles decor-
rente;

é) Promover a informação pública sobre a proble-
mática da energia nuclear.

Artigo 16.°

Divisão de Informática

A Dl é o serviço responsável pela informatização das
actividades da DGE, assegurando o respectivo desen-
volvimento, manutenção e operacionalidade, compe-
tindo-lhe:

a) Assegurar a organização, coordenação e gestão
da rede informática da DGE;

b) Estudar o desenvolvimento dos meios informá-
ticos da DGE e garantir a manutenção das apli-
cações em exploração;

c) Assegurar o correcto funcionamento de todo o
sistema informático, colaborando com os dife-
rentes órgãos e serviços da DGE nas tarefas de
processamento de dados;

d) Propor a aquisição de equipamento informático
e assegurar a manutenção dos equipamentos in-
formáticos afectos à DGE, de acordo com as
normas técnicas aplicáveis;

e) Apoiar os utilizadores e gerir a distribuição dos
recursos informáticos conforme a necessidade
dos serviços;

J) Propor e apoiar acções de formação sobre as
aplicações informáticas desenvolvidas para a
DGE;

g) Representar a DGE na Comissão Informática
do Ministério da Indústria e Energia.

Artigo 17."

Divisão de Energia/Ambiente

A DEA é o serviço responsável pelo acompanha-
mento das questões ambientais relacionadas com o sec-
tor energético, competindo-lhe:

a) Proceder à recolha de informação e à elabora-
ção de pareceres sobre questões que lhe sejam
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colocadas no contexto da relação cncrgia/am-
bícntc;

/;) Hsludar c propor, cm articulação com os ou-
tros serviços, legislação aplicável no âmbito da
relação energia/ambiente;

c) Colaborar com os serviços no acompanhamento
de processos que devam ser instruídos com es-
tudos de avaliação de impactes ambientais.

Artigo 18.°

Gabinete Jurídico

1 — O OJ é o serviço que, funcionando na directa
dependência do dircctor-gcral, 6 responsável pela pres-
tação de apoio jurfdico a todos os órgãos c serviços
da DGE, competindo-lhe:

a) Assegurar a prestação de consultadoria c de
apoio legislativo no âmbito da DGE;

b) Elaborar pareceres c estudos técnicos de natu-
reza jurídica;

c) Preparar ou colaborar na preparação e redac-
ção de projectos de diplomas legais;

d) Recolher, organizar e manter actualizados os
elementos de consulta jurídica, incluindo os re-
lativos à jurisprudência administrativa sobre
matérias do interesse específico da DGE;

e) Participar na elaboração dos contratos em que
a DGE seja parte e prestar apoio durante a sua
execução;

f) Colaborar ou intervir na instrução de proces-
sos que, pela sua natureza, requeiram a parti-
cipação de pessoal com qualificação jurídica;

g) Colaborar com a DIRE na preparação e orga-
nização de repositórios de legislação, doutrina
e jurisprudência;

h) Prestar assistência jurídica a todos os órgãos e
serviços da DGE.

2 — O GJ é coordenado por um director, licenciado
em Direito, equiparado para todos os efeitos a chefe
de divisão.

CAPÍTULO III

Funcionamento

Artigo 19.°

Funcionamento

1 — O funcionamento da DGE assenta na estrutura
definida no presente diploma e na estreita articulação
entre os seus serviços, com vista à realização dos ob-
jectivos comuns.

2 — Quando tal se mostre necessário para prosse-
cução dos objectivos definidos para a DGE, poderá o
director-geral determinar que o pessoal atribuído a um
serviço preste colaboração a qualquer outro.

Artigo 20.°

Colaboração com outras entidades

l — No desempenho das suas atribuições, a DGE
deve manter uma colaboração próxima com os demais
serviços e organismos do Ministério da Indústria e

Energia c promover as ligações necessárias com outras
entidades, nacionais c internacionais.

2 — A DGE pode ser autorizada n participar cm as-
sociações ou outras entidades nacionais c internacionais
cujo objectivo seja de interesse para n prossecução das
suas atribuições, mediante despacho conjunto dos Mi-
nistros das Finanças c da Indústria c Energia, que de-
finirá as condições de que a mesma se reveste, nomea-
damente as financeiras.

Artigo 21."

Venda de serviços c de

Sem prejuízo do exercício das suas funções de na tu-
reza obrigatória, a DGE poderá vender serviços c pu-
blicações, constituindo o respectivo produto receita pró-
pria.

Artigo 22.°

Participação cm exposições c reuniões

A DGE poderá organizar, patrocinar ou participar
em exposições seminários, congressos ou outros even-
tos que se integrem no âmbito das suas actividades.

CAPÍTULO IV

Gestão financeira c patrimonial

Artigo 23."

Instrumentos de gestão

Na prossecução dos seus objectivos, a DGE admi-
nistrará os recursos que lhe estão afectos de acordo
com as boas regras de gestão, utilizando para tanto os
seguintes instrumentos:

a) Planos de actividade e financeiros, anuais c plu-
ri anuais;

b) Orçamento;
c) Relatórios periódicos de acompanhamento.

Artigo 24.°

Receitas

1 — Constituem receitas da DGE:

a) As dotações atribuídas no Orçamento do Es-
tado;

b) O produto de taxas, multas, coimas e outros
valores de natureza pecuniária que lhe estejam
consignados;

c) O produto da venda de serviços e publicações;
d) As verbas ou subsídios que lhe forem concedi-

dos por quaisquer entidades, públicas ou pri-
vadas, nacionais ou internacionais;

e) Os saldos anuais de receitas consignadas;
f) Quaisquer outras receitas que lhe sejam devi-

das por lei, contrato ou outro título válido.

2 — As importâncias arrecadadas ou requisitadas à
competente delegação da contabilidade pública serão
movimentadas por meio de cheque ou transferência
bancária, mediante a assinatura de dois membros do
CA, um dos quais será obrigatoriamente o director de
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Serviços de Administração ou o chefe da Divisão de
Gestão Financeira.

Artigo 25.°

Despesas

Const i tuem despesas da DGE:

u) As c|tic resultam do exercício normal das suas
compctêncías;

/;) As contribuições, devidamente autorizadas pelo
Ministro da Indústria e Energia, para o desen-
volvimento e apetrechamento técnico de enti-
dades da área de energia;

c) Os encargos que sejam devidos nos termos dos
artigos 20." c 22.° do presente diploma.

CAPÍTULO V

Pessoal

Artigo 26.°

Quadra e regime de pessoal

1 — O quadro de pessoal da DGE será aprovado por
portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da In-
dústria c Energia.

2 — O pessoal da DGE e o preenchimento do res-
pectivo quadro regem-se pelo disposto nas leis gerais
da função pública,

Artigo 27."

Pessoal com Funções de fiscalização

1 — Os dirigentes da DGE e o respectivo pessoal
técnico-supcrior, técnico e técnico-profissional, quando
no exercício de funções de fiscalização, devem usar car-
tão de identidade especial, de modelo aprovado pelo
Ministro da Indústria c Energia.

2 — Os funcionários na situação prevista no número
anterior são considerados agentes de autoridade, go-
/.ando dos seguintes direitos e prerrogativas:

a) Ter acesso e livre trânsito nas instalações e equi-
pamentos que produzam, utilizem ou armaze-
nem produtos energéticos, bem como nas ins-
talações ou equipamentos que tenham sido
objecto de apoio financeiro ao investimento me-
diante contrato em que intervenha a DGE;

b) Examinar livros, documentos e arquivos relati-
vos às matérias inspeccionadas;

c) Proceder à selagem de quaisquer instalações ou
equipamentos quando isso se mostre necessá-
rio face às infracções detectadas;

t/) Levantar autos de notícia por infracção ao
cumprimento de normas e regulamentos cuja
fiscalização seja da competência da DGE;

e) Solicitar o apoio das autoridades administrati-
vas e policiais para cumprimento das respecti-
vas funções.

Artigo 28.°

Formação

A DGE promove a formação do seu pessoal através
de cursos, estágios e outras acções, utilizando, sempre
que possível, as estruturas de formação existentes na
Administração Pública.

CAPÍTULO VI

Disposições finnis c transitórias

Artigo 29."

Implantação iln nova csfriiliirii

A implantação da estrutura definida no presente di-
ploma c a transição do pessoal para o novo quadro
devem estar concluídas no prazo de 60 dias a contar
da entrada cm vigor deste diploma.

Artigo 30."

Transição de pessoal

A transição para o quadro de pessoal a que se re-
fere o n.° l do artigo 26.° do presente diploma faz-
-se, nos termos da lei geral, de entre o pessoal cm ser-
viço na DGE e provido nos quadros constantes dos
mapas U e v anexos à Portaria n." 704/87, de 18 de
Agosto.

Artigo 31."

Validade dos concursos

Mantém-se a validade dos concursos abertos à data
da publicação deste diploma para os lugares do novo
quadro da DGE, com respeito pelo respectivo prazo de
validade, número de vagas postas a concurso e dispo-
nibilidades orçamentais.

Artigo 32.°

Cessação das comissões de serviço

Com a entrada em vigor do presente diploma são da-
das por findas as comissões de serviço do pessoal diri-
gente da DGE.

Presidência do Conselho de Ministros, 4 de Janeiro
de 1993.

Aníbal António Cavaco Silva — Jorge Braga e Ma-
cedo — Luís Fernando Mira Amaral.

Promulgado em 9 de Março de 1993.

Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 10 de Março de 1993.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

Decreto Regulamentar n.° 8/93
de 19 de Março

Com a adesão de Portugal às Comunidades Euro-
peias e com as transformações que estas tem vindo a
protagonizar, verificaram-se profundas alterações na
política industrial, quer em termos da sua filosofia de
enquadramento, objectivos e instrumentos, quer no que
se refere às condicionantes endógenas e exógenas da sua
aplicação, onde avulta o imperativo da permanente
adaptação da indústria aos desafios da concorrência
mundial.


