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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Declaração de Rectificação n.o 30/2002

Segundo comunicação do Ministério da Economia,
a Portaria n.o 865-A/2002, publicada no Diário da Repú-
blica, 1.a série, n.o 167 (suplemento), de 22 de Julho
de 2002, cujo original se encontra arquivado nesta Secre-
taria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões, que
assim se rectificam:

No anexo Regulamento de Execução do Sistema de
Incentivos à Modernização Empresarial (SIME):

No artigo 11.o, n.o 5, onde se lê «5 — Em comple-
mento aos incentivos identificados no n.o 1, os projectos
aprovados poderão beneficiar de uma co-intervenção
de capital de risco.» deve ler-se «4 — Em complemento
aos incentivos identificados no n.o 1, os projectos apro-
vados poderão beneficiar de uma co-intervenção de capi-
tal de risco.».

No artigo 21.o, n.o 1, alínea j), onde se lê «j) Comu-
nicar ao organismo coordenador, no prazo máximo de
cinco dias úteis a contar da data da última comunicação
das instituições de crédito protocoladas, qual a esco-
lhida; e» deve ler-se «j) Comunicar ao organismo coor-
denador, no prazo máximo de cinco dias úteis a contar
da data da última comunicação das instituições de cré-
dito protocoladas, qual a escolhida;».

No anexo B), no n.o 1, onde se lê «RF consiste no
valor previsto para o resultado tributável em matéria
de IRC, calculado após a introdução de todas as cor-
recções à matéria colectável pela lei;» deve ler-se «RF
consiste no valor previsto para o resultado tributável
em matéria de IRC, calculado após a introdução de
todas as correcções à matéria colectável previstas na
lei;».

No anexo C), no n.o 10.o, n.o 2, onde se lê «convertidas
em capital próprio da empresa, no prazo máximo de
dois anos» deve ler-se «convertidas em capital social
da empresa, no prazo máximo de dois anos».

No anexo C), no n.o 10.o, n.o 5, onde se lê «conversão
em capital da percentagem do capital e juros capita-
lizados em dívida correspondente» deve ler-se «conver-
são em capital da percentagem em dívida correspon-
dente».

No anexo C), no n.o 10.o, n.o 6, alínea c), onde se
lê «40% do valor P para empréstimos sujeitos a duas
avaliações intercalares.» deve ler-se «40% do valor P
para empréstimos sujeitos a três avaliações interca-
lares.».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 23 de Setembro de 2002. — O Secretário-Ge-
ral, José M. Sousa Rego.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Decreto n.o 31/2002

de 28 de Setembro

Considerando que o Tratado que institui a Comu-
nidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) cessa
a sua vigência em 23 de Julho de 2002;

Considerando que os representantes dos governos dos
Estados membros reunidos no Conselho acordaram no

princípio da criação de um fundo comum de investigação
nos sectores relacionados com a indústria do carvão e
do aço, como expresso na Resolução do Conselho Euro-
peu reunido em Amesterdão em 16 de Junho de 1997
e nas resoluções aprovadas pelo Conselho e pelos repre-
sentantes dos governos dos Estados membros em 20
de Julho de 1998 e 21 de Julho de 1999;

Considerando que o Protocolo Relativo às Conse-
quências Financeiras do Termo de Vigência do Tratado
CECA e ao Fundo de Investigação do Carvão e do
Aço — a anexar ao Tratado que institui a Comunidade
Europeia, após a entrada em vigor do Tratado de
Nice — prevê a transferência da totalidade do activo
e do passivo da CECA existente em 23 de Julho de
2002 para a Comunidade Europeia em 24 de Julho de
2002;

Reconhecendo a impossibilidade de o Tratado de
Nice entrar em vigor em 24 de Julho de 2002 e tendo
em conta a necessidade de assegurar, temporariamente,
e antes da transferência, uma gestão adequada do activo
e do passivo da CECA a partir de 24 de Julho de 2002:

Assim:
Nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 197.o da

Constituição, o Governo aprova a Decisão dos Repre-
sentantes dos Governos dos Estados membros, reunidos
no Conselho de 27 de Fevereiro de 2002, Relativa às
Consequências Financeiras da Cessação de Vigência do
Tratado CECA e ao Fundo de Investigação do Carvão
e do Aço, cuja cópia, autenticada, da versão original
em língua portuguesa consta em anexo ao presente
decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de
Julho de 2002. — José Manuel Durão Barroso — Maria
Manuela Dias Ferreira Leite — António Manuel de Men-
donça Martins da Cruz — Carlos Manuel Tavares da
Silva — Pedro Lynce de Faria — Luís Filipe Pereira —
António José de Castro Bagão Félix — Isaltino Afonso
de Morais.

Assinado em 5 de Setembro de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 13 de Setembro de 2002.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

DECISÃO DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS
MEMBROS, REUNIDOS NO CONSELHO DE 27 DE FEVEREIRO
DE 2002, RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS DA CES-
SAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TRATADO CECA E AO FUNDO DE INVES-
TIGAÇÃO DO CARVÃO E DO AÇO.

Os representantes dos Governos dos Estados mem-
bros da Comunidade Europeia, reunidos no Conselho,
considerando o seguinte:

1) O Tratado que institui a Comunidade Europeia
do Carvão e do Aço (CECA) cessa a sua vigência
em 23 de Julho de 2002 e a propriedade dos
fundos CECA reverterá a favor dos Estados
membros;

2) Os Estados membros declararam que o seu
objectivo final era a transferência dos fundos
da CECA para a Comunidade Europeia (CE)
e a criação de um fundo comum de investigação
nos sectores relacionados com a indústria do


