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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.o 166/97

Por ordem superior se torna público que, por nota
de 4 de Agosto de 1995 e nos termos do artigo 30.o
da Convenção Europeia sobre o Reconhecimento e a
Execução das Decisões Relativas à Guarda de Menores
e sobre o Restabelecimento da Guarda de Menores,
aberta à assinatura no Luxemburgo, em 20 de Maio
de 1980, a Secretaria-Geral do Conselho da Europa noti-
ficou ter Portugal, em 4 de Agosto de 1995, alterado
a sua autoridade central designada nos termos do
artigo 2.o da mesma Convenção para:

Instituto de Reinserção Social, Avenida do Almi-
rante Reis, 101, 7.o, 1197 Lisboa Codex, Portugal,
UE (telefone: 3524709; fax: 3521582).

A Convenção foi aprovada, para ratificação, pelo
Decreto-Lei n.o 136/82, de 21 de Outubro, tendo Por-
tugal depositado o seu instrumento de ratificação em
18 de Março de 1983, conforme aviso publicado no Diá-
rio da República, 1.a série, n.o 91, de 20 de Abril de
1983.

Departamento de Assuntos Jurídicos, 14 de Maio de
1997. — O Director, José Maria Teixeira Leite Martins.

Aviso n.o 167/97

Por ordem superior se torna público que Malta acei-
tou, em 5 de Março de 1997, a revisão ao parágrafo 1
do artigo 20.o da Convenção sobre Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de
1995.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 14 de
Maio de 1997. — O Director de Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais, João José Gomes Cae-
tano da Silva.

Aviso n.o 168/97

Por ordem superior se torna público que o Brasil
aceitou, em 5 de Março de 1997, a revisão ao parágrafo 1
do artigo 20.o da Convenção sobre Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de
1995.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 14 de
Maio de 1997. — O Director de Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais, João José Gomes Cae-
tano da Silva.

Aviso n.o 169/97

Por ordem superior se torna público que o Tajiquistão
aderiu, com efeitos a partir de 24 de Junho, à Convenção
sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 19 de
Maio de 1997. — O Director de Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais, João José Gomes Cae-
tano da Silva.

Aviso n.o 170/97

Por ordem superior se torna público que o Líbano
ratificou, com efeitos a partir de 4 de Abril de 1997,
o Protocolo de Revisão da Convenção Única sobre Nar-
cóticos, de 1972, tendo nessa data passado a ser Parte
da Convenção Única sobre Narcóticos, de 1961, revista
pelo referido Protocolo.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 19 de
Maio de 1997. — O Director de Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais, João José Gomes Cae-
tano da Silva.

Aviso n.o 171/97

Por ordem superior se faz público que o Governo
de Portugal depositou, em 21 de Abril de 1997, o ins-
trumento de adesão ao Protocolo 1990, que modifica
a Convenção Relativa aos Transportes Internacionais
Ferroviários (COTIF), adoptado em Berna em 20 de
Dezembro de 1990.

De harmonia com o parágrafo 3.o do artigo 20.o da
Convenção, o Protocolo entrou em vigor para Portugal
no dia 21 de Abril de 1997.

Este Protocolo foi aprovado para adesão nos termos
do Decreto n.o 10/97, de 19 de Fevereiro.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 20 de
Maio de 1997. — O Director de Serviços das Organi-
zações Económicas Internacionais, João Perestrello
Cavaco.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO,
DO PLANEAMENTO

E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

Decreto-Lei n.o 144/97
de 7 de Junho

O Decreto-Lei n.o 147/87, de 24 de Março, que esta-
belece a disciplina jurídica aplicável à utilização de equi-
pamentos, estações e redes de radiocomunicações no
território nacional, consagra no seu artigo 75.o o prin-
cípio da universalidade do pagamento de taxas.

No que concerne ao pagamento destas taxas, umas
destinadas a cobrir os encargos resultantes do licencia-
mento de meios de radiocomunicações e outras decor-
rentes da fiscalização da utilização do espectro
radioeléctrico, apenas podem, no momento presente,
ser concedidas reduções, totais ou parciais, aos indi-
víduos considerados diminuídos físicos.

É hoje manifesta a relevância que assume a protecção
civil, como actividade multidisciplinar e plurissectorial
que diz respeito a todas as estruturas da sociedade, na
protecção da segurança dos cidadãos, dos bens e do
ambiente, nomeadamente no que respeita à luta contra
incêndios.

Deste modo, e atendendo à necessidade de desen-
volver e consolidar o sistema de protecção civil, ren-
tabilizando os recursos disponíveis, e considerando
ainda o impacte dos encargos inerentes ao pagamento
de taxas de utilização do espectro radioeléctrico que
actualmente impendem sobre as entidades que exercem
funções no domínio da protecção civil, designadamente


