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SUMARIO 

Ministerio das Comunicacées e Transportes: 

Portaria n.° 14/75: 

Manda cessar a autorizagdo concedida 4 firma Mozambique 
Amoco Oil Company para utilizar dois postos emissores- 
-receptores que lhe foram concedidos pela Portaria n.° 270/ 
[72, de 11 de Marco. 

Portaria n.° 15/75: 

Autoriza a firma ETLAL—Empresa Técnica de Levanta- 
mentos Aéreos, Limitada, a utilizar quatro postos emisso- 
res-receptores destinados As suas comunicacées privativas 

Portaria n.° 16/75: 

Autoriza a firma Freight Services Ships Agency (Moc), Lim- 
tada, a utilizar mais quatro postos emissores-receptores des- 
tinados a serem utilizados pelo pessoal em servico nos 
navios agenciados pela referida firma. 
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MINISTERIO DAS COMUNICACOES E TRANSPORTES 
  

Portaria n.° 14/75 

de 19 de Julho 

Tendo a firma Mozambique Amoco Oil Company soli- 
citado o cancelamento dos seus postos emissores-recepto- 
res CRL-—409 e CRL-412, concedidos pela Portaria n.° 270/ 
/72, de 11 de Marco; 
Ouvida a Direccio dos Servicos de Correios e Teleco- 

nunicacdes; ~ 
Considerando o disposto no artigo 48.° do Decreto 

n.° 492/73, de 4 de Outubro; 
Nos termos da alinea @) do n.° 5 do Acordo de Lusaka; 
O Ministro das Comunicagées e Transportes manda: 

Cessa a autorizacao concedida a firma Mozambique 
Amoco Oil Company pela Portaria n.° 270/72, de 11 
de Marco, para utilizar os postos emissores-receptores 
CRL-409 e CRL-412, nao os podendo vender, ceder ou 
voltar a utilizar sem prévia autorizagdo dos Servicos de 
Correios e¢ Telecomunicagies. 

Ministério das Comunicacées e Transportes, 6 de Junho 
de 1975._-O Ministro das Comunicacées e Transportes, 
Eugénio Baptista de Figueiredo Picolo. 
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Portaria n.° 15/75 

de 19 de Julho 

Tendo a firma ETLAL — Empresa Técnica de Levanta- 
mentos Aéreos, Limitada, solicitado autorizacao para uti- 
lizar quatro postos emissores-receptores, sendo um fixo 
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em Nova Chicoa destinado a corresponder-s¢ cam mais 
trés portateis para serem utilizados pelos (tétaizas encar- 
regados dos trabalhos de controlo de infestantes aquaticos 
no lago Cahora Bassa; 

Ouvida a Direccio dos Servicos de Correios e Teleco- 
municacoes: 

Considerando o disposto no artigo 48.° do Decreto 
n.° 492/73, de 4 de Outubro: 

Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka; 
© Ministro das Comunicacées e Transportes manda: 

1° A firma ETLAL — Empresa Técnica de Levanta- 
mentos Aéreos, Limitada, fica autorizada, nas mesmas 
condicoes gerais da Portaria n.° 21920, de 8 de Marco 
de 1969, a utilizar quatro postos emissores-receptores, 
sendo um fixo em Nova Chicoa destinado a corresponder- 
-se com mais trés portateis para serem utilizados pelos 
técnicos encarregados dos trabalhos de controlo de infes- 
tantes aquaticos no lago Cahora Bassa. 

2.0 A concessionaria usara linguagem clara na corres- 
pondéncia transmitida pelas suas instalagoes de telecomu- 
hicacdes e empregard os sinais usados nas redes e servicos 
do Estado, ou outros que forem aprovados pelo Governo, 
e observard todas as convencdes, leis e regulamentos 
aplicaveis 4 técnica e exploracio de tipo de telecomuni- 
cacoes objecto desta concessao. 

3.° A concessionaéria tera um periodo de seis meses para 
iniciar o funcionamento do posto emissor-receptor, sob 
pena de, ao fim desse tempo, a autorizacao deixar de ter 
validade. 

4.° A concessdo sera imediatamente dada por finda logo 
que o seu trafego possa ser normalmente encaminhado 
pela rede de telecomunicacées do Estado. 

5.° A concessionéria pagara por cada um destes postos 
a taxa anual de 10000$. 

Ministério das Comunicagées e Transportes, 21 de Junho 
de 1975.—O Ministro das Comunicagées e Transportes, 
Eugénio Baptista de Figueiredo Picolo. 

  

Portaria n.° 16/75 

de 19 de Julho 

Tendo a firma Freight Services Ships Agency (Mog.), 

Limitada, solicitado autorizagéo para utilizar quatro pos- 

tos emissores-receptores, tipo Walkie-Talkie, destinados a 

serem utilizados pelo seu pessoal quando em servigo nos 

navios por si agenciados; 
Ouvida a Direccio dos Servigos de Correios e Teleco- 

municacoes;
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Considerando o disposto no artigo 48.° do Decreto 
n.° 492/73, de 4 de Outubro; 

Nos termos da alinea a) do n.° 5 do Acordo de Lusaka; 

QO Ministro das Comunicac6es e Transportes manda: 

1. A firma Freight Services Ships Agency (Mog.), Limi- 
tada, fica autorizada, nas mesmas condicdes gerais da 
Portaria n.° 437/74, de 20 de Agosto, a utilizar mais qua- 

I SERIE — NUMERO Li 
  

tro postos emuiussores-receptores, tipo Walki¢-Talkie, des- 
tinados a serem utilizades pelo seu pessoal quando em 
Servica nOs navios por st agenciados. 

2.° A concessionaéria pagara per cada'um destes pestas 
a taxa anual de 3350$. 

Ministério das Comunicacées e Transportes, 21 de Junmo 
de 1975.—-O Munistro das Comunicacoes e Transportés, 
Eugénio Baptista de Figueiredo Picolo. 
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