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directamente ou por interposta pessoa, o conhecimento
que tenham desses factos.

2 — O dever de segredo profissional manter-se-á
ainda que as pessoas ou entidades a ele sujeitas nos
termos do número anterior deixem de prestar serviço
à API.

Artigo 27.o

Tutela

A API está sujeita à tutela económica e financeira
dos Ministros das Finanças e da Economia, sem prejuízo
do respectivo poder de superintendência.

Artigo 28.o

Página electrónica

1 — A API divulgará no seu sítio na Internet todos
os elementos relevantes ao investidor, nomeadamente
diplomas legais, regulamentos e instruções, formulários
e modelos, e bem assim todos os elementos coadju-
vantes, a fim de fomentar o uso pelo investidor da via
electrónica para apresentar exposições, pedidos de infor-
mação, propostas ou requerimentos, os quais poderão
ser respondidos pela mesma via, nos termos legalmente
admitidos.

2 — A API divulgará no seu sítio na Internet os rela-
tórios periódicos a que se refere o n.o 7 do artigo 7.o
dos presentes Estatutos.

3 — A API incentivará a comunicação interactiva no
seu sítio na Internet para os fins mencionados nos núme-
ros anteriores.

Decreto-Lei n.o 226/2002
de 30 de Outubro

O Conselho Nacional da Qualidade foi extinto pela
Lei n.o 16-A/2002, de 31 de Maio. No Decreto-Lei
n.o 4/2002, de 4 de Janeiro, este Conselho surgia como
o vértice do Sistema Português da Qualidade, presidido
pelo Primeiro-Ministro e rodeado de um peso orgânico
formal excessivo, mediante a previsão de sistemas ver-
ticais de qualidade em cada área de acção governativa.

O Decreto-Lei n.o 4/2002, de 4 de Janeiro, prevê ainda
uma revisão para integração formal de diferentes órgãos
de subsistemas já existentes, devendo então operar-se
nova revisão no sentido da operacionalização e simpli-
ficação do Sistema Português da Qualidade.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

O presente diploma regula o processo de extinção,
previsto no artigo 2.o da Lei n.o 16-A/2002, de 31 de
Maio, do Conselho Nacional da Qualidade, a que se
refere o Decreto-Lei n.o 4/2002, de 4 de Janeiro.

Artigo 2.o

Transferência de atribuições

1 — As atribuições e competências do Conselho
Nacional da Qualidade previstas no Decreto-Lei

n.o 4/2002, de 4 de Janeiro, são transferidas para o Ins-
tituto Português da Qualidade.

2 — O Instituto Português da Qualidade apresentará,
no prazo de 60 dias a contar da data da entrada em
vigor do presente diploma, uma proposta de reorga-
nização interna que assegure a continuidade do ade-
quado funcionamento do Sistema Português da Qua-
lidade.

Artigo 3.o

Norma revogatória

São revogados a alínea a) do n.o 1 do artigo 5.o, os
artigos 6.o a 14.o e o artigo 33.o, todos do Decreto-Lei
n.o 4/2002, de 4 de Janeiro.

Artigo 4.o

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22
de Agosto de 2002. — José Manuel Durão Bar-
roso — Maria Manuela Dias Ferreira Leite — Carlos
Manuel Tavares da Silva.

Promulgado em 14 de Outubro de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 22 de Outubro de 2002.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Decreto-Lei n.o 227/2002

de 30 de Outubro

O actual modelo organizativo do conjunto dos ins-
titutos rodoviários — o Instituto das Estradas de Por-
tugal, o Instituto para a Construção Rodoviária e o Ins-
tituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodo-
viária — teve origem na reestruturação da antiga Junta
Autónoma de Estradas, efectuada pelo Decreto-Lei
n.o 237/99, de 25 de Junho.

Constata-se hoje, porém, que as atribuições daqueles
institutos se entrecruzam de forma muito directa, pelo
que só uma acção concertada e única permitirá potenciar
e dinamizar toda a sua actividade e conduzir a uma
racionalização de meios e estruturas básicas.

Assim, face à referida complementaridade e à neces-
sidade de uma efectiva coordenação dos objectivos a
prosseguir no âmbito da rede rodoviária nacional,
importa modificar a situação existente através da fusão
dos três institutos públicos, conforme previsto no Pro-
grama do XV Governo Constitucional, e nos termos
da Lei n.o 16-A/2002, de 31 de Maio, procedendo-se
à transferência das competências cometidas a cada orga-
nismo para o Instituto das Estradas de Portugal.


