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Ministerio da Agricultura: 

Portaria n.° 12/75: 

Submete a concurso, para compra de algod&o-caroco, vanas 
regides algodoeiras, nas condicdes estabelecidas na Porta- 
ria n° 318/75, de 7 de Junho. 

Ministério dos Transportes e Comunicacoes: 

Despacho: 

Da sem efeito a publicacao de oito despachos referentes a 
promocéo a engenheiro-chefe do quadro comum dos enge- 
nheiros dos Servicos dos Portos, Caminhos de Ferro e 
Transportes. 
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MINISTERIO DA AGRICULTURA 

  

Portaria n.° 12/75 
de 15 de Julho 

Tendo ficado desertas em concurso algumas regides al- 
godoeiras; 

De harmonia com o disposto no n.° 8.° da Portaria 
n.° 318/75, de 7 de Junho; 

© Muinistro da Agricultura manda: 

1.° SAo novamente submetidas a concurso, para compra 
de algodao-caroco, as regides algodoeiras n.°* 1, 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21 e 22, nas condicodes esta- 
belecidas na Portaria n.° 318/75, de 7 de Junho. 

2.° A abertura das propostas sera feita no dia 19 de 
Julho corrente, as 8 horas, na sede do Instituto do Algo- 
dao. 

Ministério da Agricultura, 7 de Julho de 1975.—O Mi- 
nistro da Agricultura, Joaguim Ribeiro de Carvalho. 
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 

Despacho 

1. No periodo colonial havia, para os funcionarios pu- 
blicos da administracio colonial portuguesa, dois tipos de 
quadros: quadros privativos de cada colénia e quadros 
comuns as varias colénias. Naturalmente, nos Servicos dos 
Portos, Caminhos de Ferro e ‘Transportes também tal si- 
tuacao se verificava. 

2. No periodo de transicAo que antecedeu a independén- 
cla, a situacao dos funcionarios dos quadros comuns 
acompanhou as caracteristicas préprias dos diversos pai- 
ses, criando-se deste modo situacdes diferenciadas dentro 
do mesmo quadro. 
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Tal fot o caso dos engenheiros do quadrt camsme dos 
Servicos dos Portos, Caminhos de Ferro e Transportes. 

3. Os engenheiros que se encontravam a prestar servico 
em Angola foram abrangidos por um diploma legislativo 
ministerial portugués que permitia a passagem para a ca- 
tegoria imediatamente superior, ao fim de cada periodo de 
cinco anos de permanéncia na sua categoria. 

Em Mocgambique, nao foi aplicado tal diploma legislativo 
uma vez que ele se nao conformava com as linhas de 
orientacao levadas a cabo pelo entéo Governo de Tran- 
sicdo. 

4. Alguns engenheiros portugueses a prestar servico no 
nosso Pais sentiram que, quando viessem a ingressar no 
quadro geral de adidos de Portugal, estariam em desvanta- 
gem em relacao aos seus colegas de Angola pelo que, legi- 
timamente, decidiram apresentar a quem de direito o seu 
caso. 

5. Através do respectivo Director dos Servicos foi ex- 
posta esta situacao pela informacao n.° 30/DP/P-sec/75, de 
19 de Junho de 1975, em que se afirmava: 

E de toda a justica que os interessados possam re- 
querer o seu ingresso no quadro geral de adidos, se 
apOs a independéncia de Mocambique fossem residir 
para Portugal, com a categoria que possuirem a data da 
independéncia, actualizada por despacho do Ministro 
da Coordenacao Interterritorial, de acordo e nos termos 
da proposta anexa, salvaguardando, assim, os interesses 
dos engenheiros do quadro comum, de Mocambique, 
relativamente ao ingresso futuro no quadro geral de 
adidos que, nao fossem os condicionalismos ja expostos, 
constituiam ja direitos adquiridos a data da indepen- 
déncia. 

6. Em anexo a esta informacao juntava-se a informacao 
n.° 16/DP/P-sec/75, de 29 de Maio de 1975, na qual se 
esclarecia encontrarem-se vagos oito lugares de engenheiros- 
-chefes e se propunha a promocao de outros tantos enge- 
nheiros de 1.4 classe, para preenchimento das vagas exis- 
tentes. 

7. Dado que o assunto se referia a engenheiros portugue- 
ses e estava condicionado 4 sua decisao de ingressarem no 

quadro geral de adidos, «se apds a independéncia de Mo- 
cambique fossem residir para Portugal», o entao Ministro 
das Comunicacées e Transportes remeteu para decisao do 
representante do Governo Portugués. 

8. Do conjunto das duas informacoes é ébvio que o objec- 
tivo da proposta é salvaguardar os interesses dos engenheiros 
portugueses aquando do seu ingresso no quadro geral de 

adidos de Portugal e nao a alteragao da sua situacao pro- 
fissional dentro dos quadros mogambicanos. 

E tanto assim foi que os respectivos diplomas de provi- 

mento foram subscritos pelo entéo Alto-Comussario de 
Portugal em Mocambique — que sé podia responsabilizar
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o Estado Portugués —,e nao pelo Ministro das Comunica- _ nheiros-chefes do quadro comum dos engenheiros dos 
coes e Transportes a quem cabia o exercicio de funcoes Servigos dos Portos, Caminhos de Ferro e Transportes. 
executivas, em Mocambique, no sector em causa. 

9. Por isso é dada. sem efeito a publicacdo no 3.° suple- Ministério dos Transportes e Comunicagées, 14 de Julho 
mento ao Boletim Oficial, 2.* série, n.° 74, de 21 de Junho de 1975.—O Ministro dos Transportes e Comunicacoes, 
findo, dos oito despachos referentes & promocao a enge- José Luis Cabaco. 
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