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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.o 70/2001
Apreciação parlamentar da participação de Portugal no processo
da construção da União Europeia durante o ano 2000

A Assembleia da República resolve, nos termos do
n.o 5 do artigo 166.o da Constituição, o seguinte:
1 — Reafirmar o entendimento, já expresso em anteriores resoluções sobre estes relatórios, de que o relatório do Governo acima citado deverá assumir um carácter eminentemente político ou, pelo menos, relevar a
interpretação política das várias componentes.
2 — Registar o facto de se ter chegado na Conferência
Intergovernamental concluída em Nice, em Dezembro,
a um acordo sobre os temas pendentes de Amsterdão
e sobre o desenvolvimento das cooperações reforçadas.
3 — Sublinhar que em Nice foi relançada a discussão
sobre o futuro da Europa, em que a Assembleia da
República, órgão de soberania representativo de todos
os cidadãos portugueses, não deixará de ter um papel
relevante.
4 — Manifestar o apreço pelo desempenho da República Portuguesa durante a presidência Portuguesa da
União Europeia no 1.o semestre de 2000 e os contributos
então dados para o desenvolvimento da União Europeia.
5 — Congratular-se com os passos dados no estabelecimento de um espaço de liberdade, segurança e justiça
e expressar a sua vontade de que a Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia venha a constituir
um marco relevante na afirmação do respeito pelos direitos humanos no espaço europeu.
6 — Encorajar os processos realizados no ano 2000
para a afirmação da União Europeia na cena das relações internacionais.
7 — Evidenciar a importância de que os fluxos financeiros colocados à disposição de Portugal no âmbito
do QCA III contribuam decisivamente para o reforço
da coesão nacional e para a diminuição significativa das
disparidades regionais entre Portugal e a União Europeia.
8 — Afirmar a necessidade de o relatório anual apresentado pelo Governo à Assembleia da República declarar explicitamente a natureza e os montantes de fluxos
financeiros entre a União e o Estado Português.
Aprovada em 18 de Outubro de 2001.
O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.o 116/2001
Por ordem superior se torna público que se encontram
cumpridas as formalidades exigidas na República Portuguesa e na República do Chile para a entrada em
vigor da Convenção sobre Segurança Social entre a
República Portuguesa e a República do Chile, assinada
em Lisboa em 25 de Março de 1999.
A referida Convenção foi aprovada pelo Decreto
n.o 34/99, de 1 de Setembro, e publicada no Diário da
República, 1.a série-A, n.o 204, de 1 de Setembro de
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1999, entrando em vigor em 1 de Novembro de 2001,
na sequência das notificações a que se refere o seu
artigo 24.o
Direcção de Serviços de Migrações e Apoio Social,
17 de Outubro de 2001. — O Director de Serviços, Joaquim Ludovina do Rosário.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Assembleia Legislativa Regional
Decreto Legislativo Regional n.o 17/2001/A
Adapta à Região Autónoma dos Açores o Decreto-Lei n.o 50/98,
de 11 de Março, relativo à definição das regras e princípios
que regem a formação profissional na Administração Pública.

A formação profissional revela-se como um dos instrumentos gestionários primordiais em que deve assentar a prestação de um serviço público consequente com
a modernidade que se pretende imprimir, tendo como
objectivo essencial fomentar a qualificação e desempenho profissional dos funcionários e agentes, apelando
para a sua capacidade criativa, inovadora, de iniciativa
e espírito crítico, bem como contribuir para um aumento
da eficiência, eficácia, qualidade do serviço e humanização no relacionamento com os utentes.
Com o presente diploma pretende-se adaptar à
Região Autónoma dos Açores as regras e os princípios
que regem a formação profissional na Administração
Pública, que vêm consignados no Decreto-Lei n.o 50/98,
de 11 de Março.
A adaptação justifica-se, no essencial, devido ao facto
de o diploma nacional não prever, no que diz respeito
aos serviços e organismos da administração regional
autónoma, as respectivas atribuições e competências na
área formativa.
Consequentemente, pretende-se criar na Região uma
comissão intersectorial regional de formação, adaptar
competências aos departamentos regionais e respectivos
membros do Governo Regional, definir a entidade coordenadora da formação, estabelecer os modos da acreditação das entidades formadoras e a certificação para
o mercado de emprego, tudo isto sem prejuízo da desejável e necessária articulação com as entidades nacionais
com responsabilidade nesta área.
Na adaptação legislativa que se leva a efeito teve-se
em conta o estrito cumprimento das disposições constitucionais e estatutárias, uma vez que, por um lado,
a formação profissional se insere no elenco das matérias
de interesse específico, dando expressão consubstanciadora à valorização dos recursos humanos a que se refere
a alínea a) do artigo 8.o do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e, por outro,
respeita os princípios fundamentais da lei geral da República que ora se adapta, porquanto a adequação se opera
em áreas competenciais e não em matérias de objectivos,
definições e princípios.
Foram observados os procedimentos decorrentes da
Lei n.o 23/98, de 26 de Maio.
Assim, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 227.o
da Constituição da República Portuguesa e da alínea c)
do n.o 1 do artigo 31.o da Lei n.o 61/98, de 27 de Agosto,

