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Art. 4.0 A admissiio a pratica cliniea sera assegurada,
mediante requerimonto, aos alunos que obtiverem apro
va~ao em todas aa disciplines do actual eurso medico
-eirtirgieo das Faculdades de Medicina das Universidades
portuguesas,

Art. 5.0 Ficam rcvogados os artigos 1.0
, 2.0 e 3.0 do

Deereto-Lei n." 48879, de 22 de Fevereiro de 1969.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. -Mar
cello OaetaM-Joaquim Moreira da Silva Ounha-Jose
r eiga Simiio - Baltasar Leite Bebelo de Sousa.

Promulgado em 11 de Novembro de 1971.

Publique-so,

o Presidento da Republica, AI\1ERICO DEUS RODRIGUES
TnOl\IAZ.

Para SCI' publicado nos Boletin« Oficiais de Angola
o Moc;ambique. - J. da Rt1va C1lnha.

Para ser prescnto a Assembleia Naeional,

•
Decreto n.O 519/71

de 23 de Novembro

o Deereto-Lei n." 44/70, de 31 de Janeiro, tornou
extensive aos hospitais das Universidades de Luanda e
de Lourenco Marques a earreira medica hospitalar, esta
beleeida pelo Estatuto Hospitalar, promulgado pelo
Deereto-Lei 11.0 48357, de 27 de Abril de 1968.

No eitado Decreto-Lei n." 44/70 determina-se que 0

descnvolvimento da earreira medica nos hospitais das
Universidades do Ultramar seja objecto de decreto regu
lamentar, sendo desde logo autorizado 0 funcionamento
do internato geral, a fim de poder ser cumprido 0 dis
posto no Decreto-Lei n." 48879, de 22 de Fevereiro de
1969, no que so refere 8.."1 liccneiaturas em Medicina, a
conceder pelas Univcrsidadcs de Luanda c de Lourenco
}Iarques.

Em eurto prazo de tempo verifieou-se a neecssidadc
de fazer funcionar 0 internato de cspeeialidades nos
hospitais das Universidades de Luanda o de Lourenco
)Iarques, dada a existeneia de medicos com habilitaedos
a concurso de admissdo, pedidos de transfereneie, do
intornato dos hospitals metropolitanos para 0 UltramarI" fundamentalmente, a valorizac;ao do exerclcio medico
-hospitalar atravel'l dos estagios de especializac;ao.

Tendo em linha de conta 0 periodo de transic;ao im
PORto pela progrcs.'liva execuc;ao da l'eforma hospitalar,
em termos nacionais, e sua articulac;ao com os objectivos
da politica de saude agora ddinida, parece mais convc
nicnte instituil'-se a carreira medica dos hospitais das
Universidades de Luanda e de Lourenc;o Marques me
diante sucessivos diplomas que pcrmitam acompanhar
l~m conjunto a evoluc;ao previsivcl nas carreiras medicas
da }Ietr6pole.

Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pelo n.O 3.0 do ar

tigo 109.0 da Constituic;ao, 0 Governo decreta e eu pro
mulgo 0 seguinte:

Artigo 1.0 :m autorizado, a partir do inicio do ano de
1972, nos hospitais das Universidades de Luanda e de
Louren~o Marques 0 funcionamento do internato de
especialidades definido no artigo 13.0 do Decreto-Lei
n.O 414/71, de 27 de Setembro.
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Art. 2.0 -1. 0 internato de espeeialidades dos hos
pitais das Universldades de Luanda e de Lourenco
l\Iarquell roger-se-a pelo disposto no Begulamento do In
ternato Medico em vigor.

2. Aos internos do internato de especialidades e atri
buida a categoria correspondente aletra G do artigo 91.0

do Bstatuto do Funcionalismo Ultramarino.
Art. 3.0 Incumbe ao Conselho Nacional do Internato

){edico eoordenar os intematos medicos da Metr6pole e
do Ultramar, POl" forma a ser eumprido 0 determinado no
n.? 5 do artigo 13.0 do referido Decreto-Lei n.O 414/71.

Art. 4.0 Os medicos que frequentem 0 internato de
especialidades dos hospitals da Metr6pole c que desejem
completar este periodo de internato nos hospitais das
Universidades de Luanda e de Louureneo Marques, em
virtude de se encontrarem nas provfneias por imposi~
do servieo ptiblieo, poderao requers-lo, nos termos da
legi..'llac;ao em vigor.

M(1/l"cellQ OaetaM-Joaquim, Moreira da S",1V4 Ounha
-.lose Veiga SimJio-BaltasQlr Leite Rebelo de Sousa.

Promulgado em 9 de Novembrn de 1971.

Publique-se.

o Prosidento da Republica, A:.IIERICO Dscs ROI>lUon:R
THO:.IfAZ. .

Para ser publieado nos Boletim Oficiais de Angola
c Moc;ambique. - J. da S",1V4 Ounha.

•
Ministerios da Marinha e do Ultramar

Decreto-Lei n.O 513/71

de 22 de Novembro

Usando da faculdade eonforida pela La parte do n.? 2.0

do artigo 109.° da Constituieao, 0 Governo decreta e N!

promulgo, para valor como lei. '0 seguinte :

Artigo 1.0 As ombareaeoes de pesca naeionais que ope
1W,1 em zonas euja proximidado de determinada pareela
do tcrritorio naeional aeonselhe, do ponto de vista logis
tieo, a utiliza~ao de bases om terra, fieam sujeitas, inde
pendentemcnte da r('parti<:ao maritima ondc so encontrem
registadas, e no que so rcfere a ossa utilizal1ao, aos re
gimes e demais formalidades aplicfiveis as ombarcacocs
r('~istlldalol ncssa parccla do t<.'l"l'itorio nacional.

Al1. 2.0 POl' dcspacho eonjunto dos :Ministros da Ma
rinha (' do {Jltramar, podera SCI' autorizada a aquisic;aoou
conNtruGao de embarcaGoes de pesca no cstrangeiro, desti
nadas a ser registadas em portos das provincias ultrama
rinas, deNde que os cstaleil"os nndonais nuo as possam
construir em razoaveis condi~oes de custo c de pra7.o.

Art. 3.0 -1. POl' portaria eonjunta dos l\Iinistros da
.Marinha e do Ultramar, podera ser autorizado 0 exercicio
da p('sca em iiglills jurisdicionais daR provincias ultrama
l'iuas a cmbarca~iies cstrangeiras afl'ctadas pOl" empresas
de pesen nacionais.

2. 0 afl'etamento a que se refere 0 numcl'o anterior ;;;0
podera tel' lugar quando:

a) Se trate de substituir uma (,l1lbal'ca~ao cuja cons
tl'u~ao em estaleiro naciollal ja tenha sido ini
ciada;

b) Sc verifique a necessidade de ('xpcrimentar em
barca<,}o(>-s de tipos cspeciais on cspccialmentc
adaptadas a determinados fins.
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~. No caso da alfnea a) do ntimero anterior, a autorisa
(:uo do afretamento caduca vinto e quatro meses ap6s
a data do inieio da eonstrueiio da embareaeio que a afre
tada substitui ou quando a mesma entrar ao servieo, se tal
neonteeer antes do eitado prazo; no' easo da alinea b) do
mesmo mimero, 0 perfodo de afretamento nao poders ex
('('d(')' doze moses.

4. AR embareaeocs a que RC refere este artigo poderiio
beneficial', mediante despaeho do l\:linistro do Ultramar,
(10 tratamento identieo ao que usufruem as embareaeaes
11<> pesea registadas nessas pareelas do territ6rio naeional,

Art. 4.° Os produtos marinhos eapturados pelas em
bal'ca~oes referidas nos artigos 1.° e 3.°, bem como os resul
tantes produtos que sejam transformados a bordo dessas
mesmas embareaeoes, seriio, pelas alfandegas das provin
eias ultramarinas, eonsiderados inteiramente como de pro
du~50 10('a1.

I SERlE:":'-' N(JMERO 145

Art.· 5.°'0 disposto no eorpo doartigo 33.° e sen § I:'
do Deereto-Lei n," 45968, de 15 de Outubro de 1964,
e aplieavel 8..<; embarea~oes de pesea longinqua, do alto
e costeira registadas nos portos das provfneias ultramari
nas,

Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - MarceUo
Coetomo- Manuel Pereira Crespo - Jooquim. Moreira·
do, Nilt!a Cunha.

Promulgado em 12 de Novembro de 1971.

Publiquc-se.

o Presidcnto da Republica, AMERICO DEUS RODRIGUl<:S
rrllO:\i.o\Z.

Para ser publicado nos Boldin.s Oficiatis de todas
as provincias ultramarinas.-J. do.Silva Cunha.

Para SCI' presente a Assembleia Naeional.

~ do presente nClmwo, 3$80
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