
1

Attention Microfiche User,

The original document from which this microfiche was made was
found to contain some imperfection or imperfections that reduce
full comprehension of some of the text despite the good technical
quality of the microfiche itself. The imperfections may he:

- missing or illegible pages/figures
- wrong pagination
- poor overall printing quality, etc.

We normally refuse to microfiche such a document and request a
replacement document (or pages) from the National INIS Centre
concerned. However, our experience shows that many months pass
"before such documents are replaced. Sometimes the Centre is not
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. We
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche
made of these documents than to withhold them till the imperfections
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement
microfiche can be issued. In line with this approach then, our
specific practice for microfiching documents with imperfections is
as follows:

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a
special symbol (black circle) on the left of the title. This
symbol will appear on all masters and copies of the document
(1st fiche and trailer fiches) even if the imperfection is on
one fiche of the report only.

2. If imperfection is not too general the reason will be
specified on a sheet such as this, in the space below.

3. The microfiche will be considered as temporary, but sold
at the normal price. Replacements, if they can be issued,
will be available for purchase at the regular price.

4» A new document will be requested from the supplying Centre.

5. If the Centre can supply the necessary pages/document a new
master fiche will be made to permit production of any replace-
ment microfiche that may be requested.

The original document from which this microfiche has been prepared
has these imperfections:

\){\ missing pages/figures numbered: i Kú£9>'. k . A C. . \\ <

1 | wrong pagination

poor overall printing quality

| j combinations of the above

•
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DISPOSIÇÕES DE CARACTER GERAL

DECRETOS-LEIS, DECRETOS E PORTARIAS

i

Decreto-Lci n.° 39 580
de 29/MAR/54

Decreto-Lei n.° 39 581
de 29/MAR/54

Portaria n.° 15 026
de 8/SET/54

(CAPÍTULO II)

-Cria, no Instituto de AUa
Cultura, a Comissão de Es-
tudos de Energia Nuclear e
estabelece a sua competên-
cia

-Regula a situação do Pre-
sidente da Junta de Energia
Nuclear

- Estabelece os preceitos a que
fica sujeita a aparelhagem
de detecção e pesquisa ra-
dioactiva existente em terri-
tório nacional ou a importar

Páginas

II— 3 a II— 6

II— 7 a H— 8

II— 9 a 11 — 10

n—11 a n —12
Decreto-Lei n." 41995

de 5/DEZ/58

Decreto-Lei n.° 41996
de 5/DEZ/58

Decreto-Lei n.° 42 112
de 20/JAN/59

Decreto-Lei n." 42 656
de 18/NOV/59

11 — 13 a H —30

11 — 31 a II — 38

-Dá nova estrutura e regime
de funcionamento à Junta de
Energia Nuclear

-Regula certos aspectos con-
siderados no Decreto - Lei
n." 41995

-Considera investido, desde 1
de Janeiro de 1959 o pes-
soal colocado no quadro da
Junta de Energia Nuclear ao
abrigo do artigo 45:' do De-
creto-Lei n.° 41995

-Aprova as pautas de im-
portação segundo a nomen-
clatura de Bruxelas e as
respectivas instruções pre-
liminares.

Obs. — Nesta publicação
transcreve-se a parte que
interessa à J. E. N., e re-
dacção dada pelo Ds-
creto-hei n.' ^6118 de
S0/DEZ/6Í H—40-A a II—40-D

—39 a H—40
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Páginas

Decreto-Lei n.° 43 839
de 31/AGO/61

-Estabelece o regime de fun-
cionamento das missões a or-
ganizar pela Junta de Ener-
gia Nuclear para os traba-
lhos de prospecção de miné-
rios radioactivos e afins nas
Províncias Ultramarinas de
Angola e Moçambique II — 41 a n —44

Decreto-Lei n." 43 992
de 26/OUT/61

Decreto-Lei n.° 45 260
de 23/SET/63

-Regula a situação do Presi-
dente da Junta de Energia
Nuclear

- Manda aplicar as disposições
do artigo 34.° e § único do
Decreto-Lei n.° 41995 a to-
das as deslocaçõep <*m ser-
viço do campo

H — 45 a n —46

II —47 a H — 4%

Portaria de 6/OUT/65 -Fixa as zonas de protecção
para o L. F. E. N. Revoga a
Portaria de 20 de Fevereiro
de 1958 a II—48-B

Decreto-Lei n." 47 313
de 14/NOV/66

Decreto-Lei n." 48 288
de 23/MAR/68

Decreto-Lei n.° 48 567
de 4/SET/68

Decreto-Lei n.° 48 56S
de 4/SET/6S

- Permite à Administração-
-Geral do Porto de Lisboa
limitar o tempo de perma-
nência de mercadorias ra-
dioactivas nos seus entre-
postos n—48-C a II—48-D

- Dá nova composição ao Con-
selho Consultivo da Junta
de Energia Nuclear II — 49 a II — 50

-Ajusta os serviços da J. E.
N. à actual fase do seu de-
senvolvimento 11 — 51 a II — 54

-Dá competência â J. E. N.
para proceder à inspecção
cientifica e técnica das ins-
tituições privadas onde se
estudem ou exerçam activi-
dades nucleares 11 — 55 a H — 58

O !
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Páginas

Decreto-Lei n.° 48 970
de 17/ABR/69

Decreto-Lei n." 49 398
de 24/NOV/69

Decreto n.° 104/70
de 6/MAR

O
Portaria de 30/SET/70

Decreto n." 272/72
de 2/AGO

O
Decreto n.° 338/72

de 25/AGO

— Considera a J. E. N. como
um organismo nacional,
exercendo as suas atribui-
ções relativamente a todo o
território português

-Estabelece o regime de li-
cenciamento das actividades
nucleares, designadamente
de natureza industrial

-Regula as condições do pro-
vimento e de abono de remu-
nerações ao pessoal das Di-
recções Provinciais da Junta
de Energia Nuclear em An-
gola e Moçambique

-Portaria que cede, a título
definitivo e gratuito, à J. E.
N. os boas imóveis, conces-
sões e outios direitos a eles
inerentes que pertenceram
à Companhia Portuguesa do
Radium, Lda., e se encon-
tram actualmcnte no domí-
nio privado do Estado, a fim
de serem integrados no pa-
trimônio da referida Junta

-Torna aplicável ao pessoal
da Junta de Energia Nu-
clear contratado ou assala-
riado para prestar serviço
nas províncias ultramarinas
as disposições legais que nas
mesmas províncias regulam
aquelas situações

- Sujeita a servidão a zona
confinante com o jazigo ura-
nifero de Nisa

II — 59 a 11 — 64

— 65 a 11—72

II —73 a 11 — 74

H—75 a II —7ô

11 — 77 a n —78

U—79 a H —80
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DISPOSIÇÕES DE CARACTER GERAL

DESPACHOS MINISTERIAIS

(CAPÍTULO III)

Despacho Ministerial
de 14/MAI/62

Despacho Ministerial
de S/NOV/67

Despacho Ministerial
de 14/AGO/72

-Cria as delegações de Por-
tugal junto do Acordo geral
scbre pautas aduaneiras e
comércio e das comunida-
des Econômica Européia,
Européia de Carvão e do
Aço e Européia Atômica ...

-Cria, a título experimental,
o Conselho da Presidência e
o Gabinete de Estudos e Pla-
neamento

-Cria provisoriamente uma
Secção de Assistência Social
na Direcção dos Serviços
Centrais
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DISPOSIÇÕES DE CARACTER GERAL.
#

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA J. E. N.
(CAPITULO IV)

Páginas
Despacho n." 1 do Presidente —Define a orgânica do Gabi-

da JEN de 22/NOV/68 nete de Estudos e Planea-
mento IV— 3 a IV— 4

Despacho n.° 2 do Presidente —Define a orgânica da Direc-
da JEN de 22/NOV/68 ção-Geral do Laboratório de

Física e Engenharia Nuclea-
res IV— 5 a IV— 6

Despacho u.° 3 do Presidente — Define a orgânica da Direc-
da JEN de 22/NOV/68 ção-Geral dos Serviços de

Prospecção e Exploração Mi-
neira IV— 7 a IV— 8

Despacho n.° 4 do Presidente —Define a orgânica da Direc-
da JEN de 17/DEZ/6S ção-Geral dos Combustíveis

e Reactores Nucleares In-
dustriais rv— 9 a rv—io

Despacho a." 5/68 — rev. 1 —Define a orgânica da Direc-
do Presidente da JEN de ção dos Serviços Centrais ... TV — 11 a IV—12
18/AGO/72

Despacho n.° 6 do Presidente —Define a orgânica da Direc-
da JEX de 30/DEZ/68 ção dos Serviços Interna-

cionais IV —13 a IV —14

Despacho n.° 7 do Presidente —Determina os objectivos do
da JEN de 30/DE2/6S Gabinete de Estudos e Pla-

neamento IV —15 a IV—16

Despacho n.° S do Presidente —Determina os objectives da
da JEN de 30/DEZ/68 Direcção-Geral do Laborató-

rio de Física e Engenharia
Nucleares IV —17 a IV — 20
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Despacho n.° 9 do Presidente
da JEN de 30/DEZ/68

Despacho n." 10 do Presidente
da JEN de 30/DEZ/68

Despacho n." 11/68 — rev. 1
do Presidente da JEN de
18/AGO/72

Despacho n.° 12 do Presidente
da JEN de 30/DEZ/68

Despacho n.° 5 do Vice-Presi-
dente da JEN de 6/NOV/6P

Despacho n.° 6 do Vice-Presi-
dente da JEN de 6/NOV/69

Despacho n.° 7 do Vice-Presi-
donte da JEN de 21/NOV/69

Despacho n." 8 do Vice-Presi-
dente da JEN de 21/NOV/G9

Despacho n.° 9 do Vice-Presi-
dente da JEN de 16/DEZ/69

Despacho n.° 5 do Presidente
Int." da J.EN de 4/OUT/71

-Determina os objectivos da Páginas
Direcção-Geral dos Serviços
de Prospecção e Exploração
Mineira IV —21 a IV —22

-Determina os objectivos da
Direcção-Geral de Combustí-
veis e Reactores Nucleares
Industriais IV —23 a IV —26

-Determina os objectivos da
Direcção dos Serviços Cen-
trais IV —27 a IV —30

-Determina os objectivos da
Direcção dos Serviços Inter-
nacionais IV —31 a IV —34

-Define a orgânica das Di-
recções Provinciais do La-
boratório de Física e. Enge-
nharia Nucleares de Angola
e Moçambique IV — 35 a IV — 36

-Define a orgânica das Di-
reeções Provinciais dos Ser-
viços de Prospecção e Ex-
ploração Mineira de Angola
e Moçambique IV — 37 a IV — 38

-Determina os objectivos das
Direcções Provinciais do La-
boratório de Física e Enge-
nharia Nucleares de Angola
e Moçambique IV — 39 a IV — 40

-Determina os objectivos das
Direcções Provinciais dos
Serviços de Prospecção e
Exploração Mineira de An-
gola e Moçambique IV — 41 a IV — 44

- Determina as normas admi-
nistrativas a observar pelas
Direcções Provinciais da
J. E. N. no Ultramar TV — 45 a IV — 50

-Determina as normas a
seguir em matéria de assis-
tência na doença aos fun-
cionários das Direcções Pro-
vinciais de Angola e Mo-
çambique IV — 51 a IV —52

O

O :
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DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

í O
PROSPECÇAO, RECONHECIMENTO S EXPLORAÇÃO

DE MIKÉRIOS RADIOACTTVOS E AFTN'S

Decreto-Lei n.° 37 98S
de Z7/SET/50

Despacho do Presidente do —
Conselho de 5/JUN754

Decreto-Lei n.° 40135
de 20/ABR/55

Portaria n.° 15 727
de 10/FEV/56

Despacho do Presidente do
Conselho de 7/JUN/56

Portaria n.° 16 267
de 23/ABR/57

(CAPITULO V)

-Proibe os registos de mani-
festos de minérios de urânio
em todo o território nacional

Considera os minérios âe fce-
rilio, tântalo e zircónio como
minérios afins dos radioac-
tivos

-Manda fixar por despacho
as taxas de exportação dos
m i n é r i o s radioactivos e
afins, seus concentrados e
substâncias deles extraídas

-Manda aplicar em todas as
Províncias Ultramarinas o
Decreto-Lei n.° 40135

-Define a orientação a adop-
tar em relação aos minérios
afins dos radioactivos

-Estabelece os princípios a
que devem obedecer a pes-
quisa e exploração de miné-
rios radioactivos e afins nas
Províncias Ultramarinas ...

Páginas

V— 3 a V— 4

V— 5 a V— 6

V— 7 a V— S

V - - 9 a V —10

V —11 a V —12

V —13 a V—14
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Portaria n.° 19143
de 25/ABR./62

Decreto n.» 62/70
de 25/FEV/70

Despacho do Presidente do
Conselho e do Ministro do.
Ultramar de 7/MAR/72

Decreto n.° 83/72
de 13/MAR/72

Despacho n.° 2 do Presidente
Int." da JEN de 19/MAR/71

Despacho n." 3 do Presidente
Int." da JEN de 19/MAR/71

— Revoga as portarias que ve-
davam a pesquisa de miné-
rios radioactivos nas Provín-
cias Ultramarinas

— Estabelece o regime de tri-
butação e normas relativas
a isenção, outras facilidades
e disposições especiais apli-
cáveis às empresas referidas
nos n."' 3 e 4 do artigo 3."
do Decreto-Lei n.° 48 970
que executem nas províncias
ultramarinas trabalhos de
prospecção, reconhecimento
e exploração de jazigos de
minérios radioactivos e afins

- Define os minérios afins ra-
dioactivos, para efeitos de
aplicação dos Decretos-Leis
n." 48 970 e 49 398 e De-
creto n.° 62/70 (actividades
nucleares)

-.Dá nova redacção ao artigo
19." do Decreto n.° 62/70
(trabalhos de prospecção,
reconhecimento e explora-
ção de jazigos de minérios
radioactivos e afins)

-Define as regras a seguir
na organização e informa-
ção dos processos relativos
ao licenciamento de entida-
des que pretendam dedicar-
-se à prospecção, reconheci-
mento e exploração de mi-
nérios radioactivcs e afins

- Define as normais gerais
sobre os tramites a realizar
para a celebração de con-
tratos com entidades nacio-
nais ou estrangeiras relati-
vos ã prospecção, reconhe-
cimento e exploração de
jazigos de minérios radioac-
tivos e afins

Páginas

V —15 a V —16

V—17 a V —30

V —31 a V —32

V —33 a V —34

V—35 a V —36
O

V —37 a V —3S
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DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

O COMBUSTÍVEIS E CENTRAIS NUCLEARES

(CAPITULO VI)

Páginas

Despacho Ministerial
do S1/JUL./68

Portaria n.° 23 5?7
de 9/AGO/6S

Portaria n.° 512/70
de 14/OUT

Decreto n.° 487/72
de 5/DEZ

-Regula o funcionamento do
Conselho de Ministros para
Assuntos Econômicos no que
se refere ao aproveitamento
da energia niiGlcar para a
produção de energia eléctri-
ca»e água dessalinizada

- Cria a Comissão de Combus-
tíveis e Centrais Nucleares

-Determina que o Director-
-Geral dos Combustíveis
faça parte, como vogai efec-
tivo, da Comissão de Com-
bustíveis e Centrais Nuclea-
res

- Define as normas a que deve
obedecer o estabelecimento
de centrais nucleares para
produção de energia eléc-
trica

VI— 3 a VI— 4

VI— 5 a VI— 8

VI— 9 a VI —10

VI —11 a VI —12
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DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

APLICAÇÃO DE RADIAÇÕES E DE ISOT&POS RADIOACTIVOS

Portaria de 2/MAI/62

Portaria de 30/JUN/64

• (CAPÍTULO VI])

-Constitui aa J. E. N. uma
comissão organizadora e
coordenadora das aplicações
do radioisótopos em medici-
na e biologia

Páginas

V H - 3 a VII —4
-Dá «ova redacção à alinea
a) do n." 1 da Portaria de
2/MA1/G2 VH —5 a VH— 6

! O
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DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

PROTECÇAO CONTRA RADIAÇÕES, NAVIOS NUCLEARES
E TRANSPORTE DE MATERIAIS RADIOACTIVOS

Decreto-Lei n." 44 060
de 25/NOV/61

(CAPÍTULO VIII)
Páginas

- Cria a Comissão de Protec-
ção Contra as Radiações lo-
nizantes (CPCRI) e estabe-
lece normas para esta pro-
tecção VIII— 3 a VIII— 40

Portaria de 5/JUX/62 - Constitui uma comissão para
estudar e propor as medidas
de segurança a adoptar em
caso de visita de navios nu-
cleares aos portos nacionais VIII — 41 a Vin — 42

O
Decreto-Lei n." 45 132

de 13/JUL/63

W>

-Dá nova composição à
CPCRI e insere disposições
relativas ao seu funciona-
mento V m — 43 a VHI — 46

Decreto-Lei n.° 45 6T2
de 22/ABR/64

- Regula a resolução dos pro-
blemas originados pelo mo-
vimento de navios nucleares
em águas territoriais portu-
guesas e portos do Conti-
nente e Ilhas Adjacentes.
Constitui a Comissão Per-
manente para os Navios Nu-

cleares
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Portaria n.° 20 558
de 6/MAI/64

— Manda adoptar normas da
AJEA sobre condições de se-
gurança no transporte de
materiais radioactivos

Páginas

vm—57 a v m —58

Despacho Ministerial
de 3/MAR/65

-Introduz alterações nos ane-
xos I e n do Decreto-Lei
n.° 44060 Vin —59 a VIU —62

Portaria n.° 21 918
de 16/MAR/66

-Aprova como normas defi-
nitivas, com os n.°' NP-522,
NP-523 e NP-524, as normas
provisórias relativas a sina-
lização de segurança VHt — 63 a VIU — 64

Norma definitiva NP-523 —Nesta publicação transcre-
ve-se a norma NP-523 na
parte que interessa à J.E.N. V m — 65 a VIII — 66

Portaria n.° 22 049
de 14/JUN/66

- Aprova como norma defini-
tiva com o n.° NP-442, a
norma provisória P-442 —
Sinalização de segurança,
Símbolo de radiação ioni-
zante ... VIII — 67 a VBI — 68

Norma definitiva NP-442 —Nesta publicação transcre-
ve-se a n.^rma NP-442 — 69 a VIII — 72

Decretc-Lei n."1 -17 542
de 17/FEV/67

Decrcto-Lei n.° 49 078
de 25. JUN/69

-Torna extensiva aos navios
que transportam materiais
radioactivos de natureza ou
actividade perigosa a com-
petência da Comissão Per-
manente para os Navios Nu-
cleares v r a —73 a v m —74

-Actualiza a estrutura orgâ-
nica da Direcção-Geral da
Marinha, que passa a de-
signar-se Direcção-Geral dos
Serviços de Fomento Marí-
timo (D.-G. S. F. M.).
Obs.— Nesta publicação

transcreve-se o Decreto-
-Lei n." 49 088, na parte
qne interessa à J. B. N. VIII — 75 a VIII— 78
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Portaria n.° 53/71
de 3/FBV

-Aprova o Regulamento Ge-
ral de Segurança e Higiene
do Trabalho nos Estabeleci-
mentos Industriais.
Obs. — Nesta publicação

transcreve-se a Portaria
n." 5S na parte que inte-
ressa à J. E. N V m — 79 a VIII — 80

Decreto-Lei n.° 104/73
de 25/MAR

O
Portaria n.° 274/71

de 26/MAI

-Aprova para rectificação o
tratado entre a República
Portuguesa e a República
Federal da Alemanha, sobre
a utilização de Águas e Por-
tos Portugueses pelo N/N
Otto Hahn VIU — 81 a VUI — 82

-Torna extensivo às provín-
cias ultramarinas o Decreto-
-Lei n." 104/71 que aprova
para rectificação, o tratado
entre a República Portu-
guesa e a República Fede-
ral da Alemanha sobre a
utilização de Águas e Por-
tos Portugueses pelo N/ISf
Otto Hahn VJH — 83 a VIU— 84

O
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