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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.o 74/99

A Resolução do Conselho de Ministros n.o 78/98, de
17 de Junho, publicada no Diário da República,
1.a série-B, de 7 de Julho de 1998, criou, junto do Minis-
tério da Administração Interna e como órgão de apoio
e consulta do Ministro da Administração Interna, o Con-
selho Consultivo para a Formação das Forças e Serviços
de Segurança.

Da experiência colhida do seu funcionamento desde
a criação até ao presente, resulta desejável a introdução
de algumas alterações ao texto original daquela reso-
lução.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o e da alínea c)

do artigo 200.o da Constituição, o Conselho de Ministros
resolveu:

Alterar a redacção dos n.os 7 e 8 da Resolução do
Conselho de Ministros n.o 78/98, que passa a ser a
seguinte:

«7 — O coordenador do Conselho Consultivo para
a Formação das Forças e Serviços de Segurança é equi-
parado, para todos os efeitos, a director-geral.

8 — O coordenador será coadjuvado, no exercício das
suas funções, por dois oficiais, sendo um da GNR e
outro da PSP, podendo ainda dispor de dois adjuntos
a nomear pelo Ministro da Administração Interna, todos
eles equiparados, para efeitos retributivos, a chefes de
divisão.»

Presidência do Conselho de Ministros, 1 de Julho
de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oli-
veira Guterres.

Resolução do Conselho de Ministros n.o 75/99

O Orçamento do Estado para 1999, aprovado pela
Lei n.o 87-B/98, de 31 de Dezembro, contempla uma
dotação para subsídios e indemnizações compensató-
rias a repartir pelas empresas que prestam serviços
públicos.

O artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 161/99, de 12 de
Maio, determina que a atribuição de indemnizações
compensatórias às empresas que prestem serviço público
se efectue mediante resolução do Conselho de Ministros.

O Estado celebrou com a LUSA — Agência de Notí-
cias de Portugal, S. A., em 30 de Julho de 1998, um
contrato nos termos do qual foi atribuída a esta socie-
dade a prestação de um serviço noticioso e informativo
de interesse público, obrigando-se o Estado a atribuir
uma indemnização compensatória anual, fixada com
base num montante definido por uma comissão cuja
composição é definida no próprio contrato e integra,
para além de representantes dos accionistas Estado e
Notícias de Portugal, um representante da Inspecção-
-Geral de Finanças e outro de uma empresa de auditoria
independente e de reconhecida competência.

Relativamente ao exercício de 1999, e tendo em con-
sideração o orçamento apresentado pela LUSA e os
critérios de imputação de custos definidos pela comissão,
considerou esta que o valor da indemnização compen-
satória a atribuir pelo Estado em 1999 poderá ascender
a 1 898 984 contos.

Deste modo, e sem prejuízo de uma resolução pos-
terior, que deverá proceder à repartição da restante
verba orçamentada por outras empresas que prestem
serviço público e relativamente às quais se justifique
a atribuição de uma indemnização compensatória, tor-
na-se necessário proceder à fixação do montante a atri-
buir à LUSA em 1999, nos termos previstos no contrato
celebrado entre o Estado e esta sociedade e de acordo
com o disposto no artigo 24.o do Decreto-Lei n.o 161/99,
de 12 de Maio.

Assim, nos termos da alínea g) do artigo 199.o da
Constituição, o Conselho de Ministros resolveu:

1 — Aprovar, para o corrente ano, a atribuição de
uma indemnização compensatória à LUSA — Agência
de Notícias de Portugal, S. A., no montante de
1 898 984 contos, considerando a natureza de serviço
público da sua actividade e os termos do contrato asso-
ciado às condições da sua prestação.

2 — A disponibilização da verba referida no número
anterior deverá ser efectuada por duodécimos, nos ter-
mos previstos no respectivo contrato.

Presidência do Conselho de Ministros, 1 de Julho
de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Resolução do Conselho de Ministros n.o 76/99

A República Portuguesa é um dos países membros
da SFI — Sociedade Financeira Internacional e do
BAD — Banco Africano de Desenvolvimento, os
quais, conjuntamente com o PNUD — Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, criaram, em
1986, a APDF — Africa Project Development Faci-
lity.

Trata-se de um instrumento financeiro destinado
a apoiar o sector privado através da prestação de
serviços de consultoria e assistência técnica ao
empresariado da África Subsariana em áreas que vão
desde a identificação à implementação de projectos
viáveis, designadamente na preparação dos projec-
tos, na elaboração de estudos de mercado, técnicos
e de viabilidade, na montagem do plano de finan-
ciamento e na procura de parceiros para fins de coo-
peração técnica, financiamento ou participação nos
projectos.

Os objectivos da política do Governo Português em
matéria de cooperação económica com os países afri-
canos de língua portuguesa determinam como área prio-
ritária de actuação a promoção da cooperação empre-
sarial e o apoio ao desenvolvimento do sector privado.
Para este efeito é fundamental a criação de capacidade
empresarial local, quer para a preparação quer para
a operacionalização de projectos viáveis, área em que
a APDF desenvolve a sua actividade.

Por outro lado, o recurso da APDF a consultores
portugueses no desenvolvimento da sua actividade
representa um importante contributo para fomentar a
cooperação do sector privado português, sob a forma
de parcerias, em projectos lançados pela APDF.

O reconhecimento das vantagens decorrentes da
actuação da APDF que, neste âmbito, correspondem
aos objectivos do Governo Português, consubstanciou-se
já numa primeira contribuição de Portugal para a


