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Ministerio do Ultramar

Direc9ao-Geral de Obras Publicas e Comunicacoes

Decreto n,O 412/70

o rapido erescimento dos portos do Ultramar, parti
eularmcnte de Angola e Mo~ambiqllc, tern levado U
nccessidude dc cxpandir as silas areas toi-rostrcs facto
que irnpo« uma definicao ern moldcs actualizadns <las
{m:<ts de jurisdi<;ao e das zonas portuarias em que as res
poctivus udministracoos cxcrccrao a sua actividade, a
qual importa so proocssc com a maier autonomia possivcl,
o que a legisla~ao ate agora cxistcntc Ilao tcm pormitido.

Importa, por outro lado, que todos os aspectos de
hidraulica maritima, dc defcsa eosteira, de cstuarios Oll

quaisquer problemas teenicos dcsta natureza tcnham 0

sell estudo e solucao centralizados em organismo espe
cializado,

Para este ef'cito serfio definidas areas de jurisdi<;ao (las
administracocs portuarias, que, nas provincias de go
vorno-geral, resultariio da divisiio de toda a costa em par
eelas a atribuir a euda uma das administracocs, com
preendendo os estuarios dos rios e os portos eorrespon
dentes.

Nas provincias de governo simples toda a faixa eustcira,
os estuarios dos rios e os portos ficariio ineluidos numa
{mica administraeao portuar-in,

la, pois, prcccupaciio dom inanto do presento diploma
proporcionar urn instrumento adequado a cxpansao c <;fi
cieneia dos services portuarios e maritimol' (10 Ultramal',
scm, no entanto, deixar de salvaguardal' os inter('.~scs

coloctivos e particularcs que possam vir a SCI' afer-tados
pela actIvidadc do respeetivo organismo com 0 ambito que
Ihe e atribuido.

Nestes terrnos, ouvido 0 ConscJho Ultramurino;
Usando da faeuldade cOllfcrida pelo n.O a.o do a1'

tigo 150.° da ConstituiQao, 0 Ministro do Ultramul' dccrt'ta
e ell promulgo 0 seguinte:

Das areas de jurisdi~ao portuaria

Artigo 1.0 - 1. Sao criadas nas provincias ultramarinas
ltrcas de jurisdigao portuaria, que abrangem toda a faixa
eosteira correspondente ao dominio publico maritimo, os
cstuarios dos rios e todos os portos de cada provincia.

2. Nas provincias de govcrno-geral a DirccQao dOl> Scr
vigos de Portos, Caminhos de Ferro e Transportes procc
derii, de acordo com as directrizes fixadas pelo goverllo
da provincia, ao parcelamento da area de jurh;diQao re8
pectiva a atribuir a eada uma das administragoes portua
rias em que a provincia sera dividida.

3. Nas provincias de governo simples a area de juris
digao portwiria Rera atribuida a uma unica administruGao
portwiria.

Art. 2.° -1. As areas de jurisdigao portuaria /lorao con
vellicntemente delimitadas e definidas em plantas it escala
apropriada, tanto nas provincias de governo-geral como
nas de governo simples.

2. As areas de jurisdiQao portuaria, depois de aprovadas
pcJo governador da provincia, scrao publicadas no respec-
tivo Bole,um Oficial. . - ...

3. As areas de jurisdigao, a delimitar nos estuarios que
intel'essem aos portos neles instulados, serao definidas
tentlo em atenQao os v/trios interesses, e, assim, cm cada
(~aso, sera ouvida a cntidade que superintcnde na provin
cia nos problemas £1uviais, devcndo, em Angola c Mogam
bique, tal delimitagao SCI' feita depois de 0 assunto ser ana
lisado e estabelecido acordo entre a Direcgao dos ServiQos

I SERlE -- NOMERO 73

Hidraulico; o a Direc~ao dos Sorvicos de Portos, Ca
minhos de Ferro e 'I'ransportes.

Art, 3." -1. Nas areas da sua jurisdi<lao as adminis
tragoes portuarias superintendcrao sobre todos os proble
mas de teeniea portuaria o maritima, de ostuarios, portos
o litorais, scm prejuizo da actuagao de outros servieos
publicos que abranjam a mesma area, tais como judiciais,
militarcs, da marinha, aduanoiros, sanitarios c outros,

~. Nenhuma obra tcrrestr« ou maritima podora SCI' exc
cutada nom aprovada, nurna area de jurisdigiio portuaria,
sem parecer favoravel da administrag~lOrtuariaque 8U

perintenda na area respeetiva, dcvendo~IlI easo de diver
gellcia, SCI' 0 assunto subnutido it apreciaeao c resolueao
do governo da provincia.

Art. 4. 0 As areas de jurisdigao portuaria scrao revistas
sempre que as oircunstaneius 0 oxijam, fazcndo-se nova
publieacao no Boletim Oficiu.[ da respective provincia com
as alteraefies introduzidas, .lepois de aprovadas pelo go
vcrnador da provincia.

Das zonas portuarias

Art. 5.0 -1. Dentro da area de jurisdhiao de eada
administracao portuaria sorao def'inidos, para os varies
portos que na mesrna se ineluam, os Iimitos das respec- ~

tivas zonas portuarias, euja publieacao sera feita no Bo
letim Oficial, apos aprovaeiio do governador da provincia.

~. As zonas portuarias eompreendcriio a zona de oxplo
ragao e a zona de oxpansao.

8. A zona de cxploraeao destinar-se-a, especialrnente, as
operagoes de explorallao ecowimica correspondentes as nc
cessidades de trufego actuais ou previsivcis a medio pruzo
(ate dcz ano:;) , entcndendo-se pOl' explorUl,ao ecollomica
de um porto 0 conjunto de adividades nele cxercida:; corn
finalidade comereial ou industrial, Iluer pOl' prestal;iitl de
scrvigos, forllecimentos it navllgagao ou cOlH~esliao de liccn
«as, quer POl' utilizaQao de qlwlquer parcela <la sua area.

4, A zona de expansao constituira uma area de re801''1a,
destinada a ocorrer as neeessidades de dCSCIlvolvimento do
porto previsiveis a longo pL'azo (ate trinta anos).

Art. 6.° -1. As administragoes portuaria;-; elaboral'il,o
para cada porto, dc I1cordo (~om u sua imporHincia rc1ativu
c com base nas suas perspedivas de dcsellvolvimento 11

longo prazo, os respectivos planos gerais, que deverao con
teI' 0 zonamento das varias adividades, a distribuigao da..~

instala«oes maritimas e terrestres, 0 arranjo dos terraplc
nos e a distribuillao dos aeessos, sendo eSHes pIanos tra-~
Qados em plantas de oscula conveniente.

2. Os pIanos gerais uos portos, dcpois de (I provados pelo
Ministro do Ultramar, seran Jlublicados no [Jiario do (Jo
verno e no Boletim Ofi(J£al da respectiva p]'ovincia.

3. Os pIanos gerais e, se He(.~essario, os limitcs das zonas
portuarias em que cles so inserem serao rl'vistos de rlcz
em dez anos ou sempre que as circunstandas 0 exijam,
fazendo-se nova publicaQao no Diario do (}overno e no
Boletim OfiCJiul da respectiva provincia, com as altera~5es

introduzidas, depois de aprovadas pelo Ministro do Ultra
mal'.

Art. 7.° -1. As zonas portuarias abrangerao todos os
terrenos necessarios a exploragao e expansa,o portuarias,
quer sejam do dominio publieo, quer do privado, e, ncste
caso, quer sejarn de entidad('s publicas, quer de pa1'ti
cularcs.

2, A inclusao nas zonas portuarias de terrenos de do
minio privado, de autarquiaK locais ou de pal'ticulares nao
prejudica os direitos das entidades propridarias a sua
utilizallaO, com as limitalloes deste diploma, nem as in
demnizagoes legais, em caso dn expropriagao.
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Art. 8.° It interdita a instala~iio e 0 exercicio, nas zonas
portuarias, de actividades privadas diferentes das que re
gularmente forem consideradas adstritas a fun~iio eeono
mica dos portos.

Art. 9.0 -1. Entendem-se como reservados desde a
publicacao do diploma que aprove os pianos gerais todos
os terrene», vagos que faeam parte das respectivas zonas
portuarias,

2. Consideram-se transferidos para 0 dominio publico
afecto as administra~oes portuarias, tambem a partir da
mesma publieaqao, os terrenos do dominic publico do Es
tado ou autarquias locais que estejam ineluidos nas zonas
portuarias,

Art. 10.0 -1. A jurisdi~ao das administraedes portua
rias exeree-se sem prejuizo da de outros services ptihlicos
que abranjam a mesma area, eompetindo-lhes porem, ex-
clusivamente ; ,

a) Regular os serviqos ptiblieos de abastecimento nas
zonas de explora~iio dos portos, embora estes
services continuem sujeitos as eondiedes teeni
cas definidas na legisla~ao geral aplieavel,

b) Conceder, nas zonas de explora~ao dos portos, Ii
cencas para 0 exereieio de quaisquer aetividades
ou, dentro da area de jurisdi~ao, para a exeeueso
de services ou trabalhos relaeionados com a con
serva~o de obras das margens, dos fundos o do
regime de liguas, tais como retirar areia e bur
gau das praias, lastrar e deslastrar, descarregar
cinzas, estabelecer amarraeoes fixas, querenar,
rocegar ferros ou amarras;

0) Conceder, dentro das zonas portuarias, Iieenqas
para a ocupaeso de terrenos que naG sejam do
dominio privado, incluindo os do leito do mar
na plataforma submarina e observadas as bases
da Lei n." 2080, de 21 de Mar~o de 1956;

d) Conceder, dentro das zonas portuarias, licences
para a execu~ao de obras, qualquer que seja a
situaeao juridica do terreno onde se pretende
edificar;

e) De uma maneira geral, superintender em todos
os servieos relativos a exploraqao eeonomiea flo
porto e no pessoal que neles intervenha e pro
ceder a. eobranca das correspondentes receitas,
promovendo a execueao de todas as obras e a
aquisiefio de todos os materials e utensilios ne
eessarios ao desenvolvimento do porto e a. efi
eieneia dos seus servieos,

2. A eompeteneia referida na alinea e) do n." 1 deste
artigo sera exercida em conformidade com os regulamentos
de polieia, exploraeao, manuseamento de eargas, eircula
~o e outros ja existentes ou que venham a ser publicados.

Dos processos de licenciamento

Art. 11.° As administra~oes portuarias deverao dar pre
vio conhecimento aos servi<;os de marinha e as autorida
des sanitarias dos processos de licenciamento de constI'u
~ao de obras terrestres ou maritimas, relacionadas ou nao
com 0 trafego, a conceder ou autorizar na area de jurisdi
~ao do porto, sem embargo de 1he8 cumprir tel' em conta
os interesses das fiscaliza~Oes sanitaria, aduaneira e ma
ritima e de estarem sujeitas as prescri<;oes que regulam,
na materia, 0 exerclcio da jurisdi<;ao dessas autoridades,
competindo ao governo da provmcia a aprecia~ao e reso
lu<;ao do assunto em casu de divergencia.
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Art. 12.° -1. As lieencas de ocup~ao passadas ao
abrigo da alinea d) do n." 1 do artigo 10.° serao semprc
a titulo precario.

2. A cessaeao da oeupacao antes dos prazos previstos
na licenea so podera, no entanto, ser determinada por
violacao das eondicoes da Iieenea ou POI' absoluta neees
sidade do terreno para a exploracao do porto, dando neste
ultimo caso ao oeupante 0 direito de SCI' indemnizado
pelas benfeitorias que nao puder ou nao for autorizado
a levantar.

Art. 13.° Das condiedes da lieenea de oeupacao deverao
obrigateriamente constar:

a) 0 objecto da licenea,
b) A renda por unidade de superffeie ocupada;
c) 0 prazo de ocupa~ao e suas prorrogacoes:
d) A forma de determinacao do valor das benfeito

rias;
eo) 0 tempo de vida a atribuir a estas instalaeces:
f) A obrigal;ao de °ocupante respeitar os regulamen

tos gerais e especiais relatives a area do porto;
g) As condi<;oes de renovaeao, de eadueidade e de

reseisao,
h) 0 regime de taxas a aplicar.

Disposi~es finais

Art. 14.° Enquanto nao forem aprovadas as areas de
jurisdic;ao das varias administraedes portuarias e os pla
nos gerais de eada porto, eonsideram-se como zonas por
tuarias os terrenos para 0 efeito ja reservados pela legis
1a<;ao em vigor.

Art. 15.° Em todos os easos omissos observar-se-a, 11a
medida aplieavel, 0 disposto nas leis e regulamentos sobre
recintos portuarios e ferroviarios,

Marcello Caetano - Joaquim Moreira do. Silva Cunha.

Promulgado em 8 de Agosto de 1970.

Publique-se.

Presidencia da Republica, 26 de Agosto de 1970.
AMERICO DEUS RODRIGUES THOMAZ.

Para ser publieado nos Boletins Oficiais de todas as
provincias ultramarinas. - J. da Silva Cunha.

•
Inspec~ao Superior das Alfandegas do Ultramar

Decreto n.O 418/70

Tendo surgido dtividas aeerca da interpreta~ a dar
ao artigo 1.° do Decreto n.O 47766, de 24 de Junho de
1967, conjugado com 0 artigo 2.° do Decreto n.O 31883,
de 12 de Fevereiro de 1942, e convindo esclarecer qual
o ambito em que deve ser enquadrada a aplica<;ao de
tais disposi<;oes;

Consideralldo 0 disposto no § 1.° do artigo 150.° da
Constitui~;

Por motivo de urg~ncia:

Usando da faculdade conferida pelo n.O 3.° do ar
tigo 150.° da Constitui~ao, 0 Ministro do Ultramar de
creta e eu promulgo 0 seguinte:

Artigo nnico. Salvo 0 caso previsto no artigoUnico
do Decreto n.O 47950, de 19 de Setembro de 1967, as
disposi<i)es do artigo 2.° do Decreto n.O 31883, de 12 de
Fevereiro de 1942, e do artigo 1.° do Decreto n.O 47766,


