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de Fátima Caetano, assistente administrativa do quadro de vin-
culação distrital de Lisboa do Ministério da Educação, afecta à
Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos — nomeadas definitivamente,
precedendo concurso, assistentes administrativas principais da car-
reira de assistente administrativo do quadro de pessoal do ex-Ins-
tituto da Cooperação Portuguesa, com efeitos à data de aceitação
do lugar, sendo posicionadas no escalão 2, índice 233.

Paula Cristina Mateus Azevedo Soares, assistente administrativa prin-
cipal do quadro de pessoal do Hospital de Reynaldo dos San-
tos — nomeada definitivamente, precedendo concurso, assistente
administrativa principal da carreira de assistente administrativo do
quadro de pessoal do ex-Instituto da Cooperação Portuguesa, com
efeitos à data de aceitação do lugar, sendo posicionada no escalão 1,
índice 222.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Outubro de 2004. — A Directora de Serviços de Administração,
Maria Isabel Januário.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS,
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E DA JUSTIÇA

Declaração n.o 264/2004 (2.a série). — Atendendo aos compro-
missos internacionais assumidos pelo Governo Português no que res-
peita à adopção de medidas que permitam combater eficazmente o
terrorismo;

Considerando que, de acordo com as decisões tomadas no Conselho
Europeu de Bruxelas de 26 de Março do corrente ano na sequência
dos atentados em Madrid ocorridos em 11 do mesmo mês, o Conselho
da União Europeia deverá aprovar, até ao final de 2004, um regu-
lamento estabelecendo normas relativas aos dispositivos de segurança
e dados biométricos dos passaportes dos cidadãos da União Europeia,
visando contribuir de forma essencial para a protecção daqueles docu-
mentos de viagem contra a sua utilização fraudulenta;

Tendo em conta que este processo passará por uma acção con-
certada dos ministérios envolvidos e, designadamente, pela adopção
das medidas legislativas pertinentes, bem como pela escolha das tec-
nologias e equipamentos adequados:

1 — Portugal deverá adoptar no mais curto espaço de tempo um
novo modelo de passaporte que incluirá os dados biométricos que
venham a ser decididos ao nível da União Europeia.

2 — Para os efeitos previstos no número anterior, os competentes
serviços dos ministérios envolvidos iniciarão de imediato a calenda-
rização das acções concretas, bem como dos estudos adequados a
prossecução deste projecto.

27 de Setembro de 2004. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros
e das Comunidades Portuguesas, António Victor Martins Monteiro. —
O Ministro da Administração Interna, Daniel Viegas Sanches. — O
Ministro da Justiça, José Pedro Correia de Aguiar Branco.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção-Geral de Viação

Despacho n.o 21 506/2004 (2.a série). — Funcionamento de cen-
tro de exames privado. — Considerando que à DGV incumbe, no
âmbito das suas atribuições, fiscalizar, emitir instruções e acompanhar
o funcionamento dos centros de exames privados, designadamente
o cumprimento dos normativos legais respeitantes à habilitação legal
para conduzir e exames de condução, bem como a observância do
fim a que se destina de forma a preservar a prossecução do interesse
público que lhe subjaz [cf. alínea i) do artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 484/99, de 11 de Novembro];

Considerando que o exame de condução é único e composto por
diversas provas (teórica, técnica e prática), conforme estabelece o
artigo 26.o do Regulamento de Habilitação Legal para Condu-
zir (RHLC), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 209/98, de 15 de Julho,
alterado pela Lei n.o 21/99, de 21 de Abril, o respectivo centro de
exames terá de efectuar a marcação das provas e proceder de acordo
com o disposto nos artigos 20.o e 21.o do Decreto-Lei n.o 175/91
e no n.o 2 do artigo 25.o do RHLC;

Considerando que, nos termos do n.o 76.o da Portaria n.o 520/98,
de 14 de Agosto, alterada pela Portaria n.o 528/2000, de 28 de Julho,
a realização de provas teóricas ou técnicas devem decorrer de segun-
da-feira a sexta-feira, em horário entre as 8 horas e 30 minutos e
as 17 horas e 30 minutos;

Considerando ainda, na ponderação de critérios que contribuam
para potenciar a eficiência do sistema interactivo multimédia, ser indis-
pensável fixar um horário de funcionamento:

Determino o seguinte:
1 — Ao responsável do centro de exames compete a função de

organizar e gerir as actividades do respectivo centro de molde a asse-
gurar o cumprimento da legislação em vigor para a realização dos
exames de condução, conforme preceitua o artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 175/91, de 11 de Maio.

2 — Para a efectivação das provas teóricas e técnicas realizadas
em aplicação interactiva multimédia deve ser utilizado o período da
manhã das 8 horas e 30 minutos às 13 horas e no período da tarde
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, inclusive.

3 — De modo a obter uma maior eficiência do sistema multimédia
de exames de condução, o período entre cada marcação consecutiva
deve ser de pelo menos uma hora.

4 — A verificar-se situação de perturbação no normal funciona-
mento do sistema multimédia, por período inferior a quatro horas
consecutivas, o horário de funcionamento previsto no n.o 76.o da citada
portaria poderá ser alargado para além do previsto, mediante auto-
rização da Direcção de Serviços de Condutores.

5 — São revogadas todas as demais instruções emitidas relativas
a esta matéria.

20 de Setembro de 2004. — O Director-Geral, António Nunes.

Despacho n.o 21 507/2004 (2.a série). — Considerando que a
autorização para o alargamento do âmbito de actividade de um centro
de inspecção da categoria A para a categoria B, prevista no artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 550/99, de 15 de Dezembro, só pode ser concedida
pela Direcção-Geral de Viação quando o interesse público o justifique,
tendo em conta o grau de utilização e o nível de qualidade do centro,
conforme estipula o n.o 34.o da Portaria n.o 1165/2000, de 9 de
Dezembro;

Considerando que ao abrigo das disposições transitórias da Portaria
n.o 1165/2000, de 9 de Dezembro, foi concedido às empresas, com
os requisitos exigidos, um prazo para requererem o alargamento do
âmbito de actividade da categoria A para a categoria B e completarem
o pedido de aprovação condicional;

Considerando que se verificaram atrasos na aprovação dos pro-
jectos, quer por motivos relativos às empresas, quer à própria Admi-
nistração, que obstaram a que os centros estivessem em condições
de obter aprovação condicional dentro do prazo previsto;

Considerando, ainda, o interesse da Administração na abertura,
a curto prazo, dos centros de inspecção de categoria B e que essa
abertura seja mais ou menos simultânea em todos os distritos do
País, determino o seguinte:

1 — As entidades autorizadas e ACE devem solicitar a vistoria com
vista à aprovação condicional do centro de inspecção de categoria B,
prevista no n.o 33.o da Portaria n.o 1165/2000, de 9 de Dezembro,
até 15 de Janeiro de 2005, sob pena de caducidade da autorização
para o alargamento do âmbito de actividade do centro da categoria A
para a categoria B.

2 — Os centros de inspecção devem reunir todas as condições neces-
sárias para obtenção da respectiva aprovação condicional até à data
indicada no número anterior.

3 — No caso de um centro não reunir as condições necessárias
para obtenção da aprovação condicional até à data indicada no n.o 1
por motivos imputáveis à entidade autorizada ou ACE, caduca a auto-
rização para o alargamento do âmbito de actividade do centro da
categoria A para a categoria B.

4 — Na situação prevista no número anterior, pode a Direcção-
-Geral de Viação conceder novas autorizações, com vista a assegurar
o número de centros de inspecção de categoria B inicialmente previsto
para cada distrito.

5 — Os centros de categoria B devem iniciar a respectiva actividade
até 15 de Fevereiro de 2005.

29 de Setembro de 2004. — O Director-Geral, António Nunes.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

Comando Metropolitano do Porto

Despacho n.o 21 508/2004 (2.a série). — 1 — Ao abrigo das dis-
posições conjugadas do n.o 3 do artigo 13.o da Lei n.o 5/99, de 27
de Janeiro, e dos artigos 35.o e 36.o do Código do Procedimento
Administrativo, subdelego nos comissários José de Barros da Fonseca,
António da Silva de Sousa e António Teixeira Pinto, comandantes
das Divisões Destacadas de Vila Nova de Gaia, de Matosinhos e
da Secção Policial Destacada de Vila do Conde, respectivamente,
as competências que me foram delegadas pelo director nacional atra-


