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do conselho consultivo, não podendo exceder em caso
algum a presente legislatura.
6 — Resultados esperados. — Os resultados esperados devem traduzir uma requalificação da farmácia hospitalar capaz de permitir a adequação das suas funcionalidades para o cumprimento da sua missão.
No final, a implementação deste Plano deverá resultar
numa maior racionalização dos gastos em medicamentos
em meio hospitalar.
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A Resolução do Conselho de Ministros n.o 115/2000,
de 28 de Agosto, criou uma comissão interministerial
com o objectivo de assegurar a coordenação, acompanhamento e avaliação dos investimentos públicos a efectuar com infra-estruturas e equipamentos complementares e de apoio no âmbito da realização da fase final
do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, comissão
essa cuja composição foi alterada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.o 64/2001, de 31 de Maio.
Posteriormente a estas resoluções, a estrutura de execução das obrigações do Estado Português face a este
compromisso modificou-se, com a criação da Sociedade
Portugal 2004, S. A., e a redefinição de competências
da Sociedade Euro 2004, S. A., o que foi feito através
do Decreto-Lei n.o 267/2001, de 4 de Outubro.
A prática veio a demonstrar que a institucionalização
da referida comissão deixou, assim, supervenientemente,
de ser útil, uma vez que os estatutos das duas sociedades
supramencionadas vieram a suprir as necessidades invocadas pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 115/2000, de 28 de Agosto.
Por outro lado, a Resolução do Conselho de Ministros
n.o 99/2002, de 22 de Maio, determinou a realização
de uma auditoria externa aos investimentos públicos no
âmbito do EURO 2004, o que permite garantias adicionais de controlo dos investimentos públicos, assegurando o rigor e transparência que um investimento desta
importância e dimensão necessariamente exige.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Exinguir a comissão interministerial criada com
o objectivo de assegurar a coordenação, acompanhamento e avaliação dos investimentos públicos a efectuar
com infra-estruturas e equipamentos complementares
e de apoio no âmbito da realização da fase final do
Campeonato Europeu de Futebol de 2004, aprovada
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 115/2000,
de 28 de Agosto.
2 — São revogadas as Resoluções do Conselho de
Ministros n.os 115/2000, de 28 de Agosto, e 64/2001,
de 31 de Maio.

De acordo com a referida resolução, a cedência deveria ser efectuada através de um procedimento de convite
público que fixasse os termos do programa de procedimento e do caderno de encargos, os quais foram regulados pelo despacho conjunto n.o 889/2001, de 21 de
Setembro. Assim, determinou-se, nos termos do disposto
no n.o 2 da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 46/2001, que o convite público teria por objectivo
a apresentação de propostas tendo em vista a cedência,
a título de comodato, por um período de 20 anos, das
casas dos guardas florestais que integram o património
privado do Estado e se encontram desactivadas. O mencionado convite público foi publicado no 3.a série do
Diário da República, de 9 de Fevereiro de 2002, e em
dois jornais nacionais e dois jornais de grande circulação
regional e local.
Posteriormente, a Resolução do Conselho de Ministros n.o 49/2002, de 23 de Maio, suspendeu a eficácia
da referida Resolução do Conselho de Ministros
n.o 46/2001 pelo prazo de seis meses, a fim de se apurar
a situação jurídica das casas dos guardas florestais que
integram o património privado do Estado e que se
encontram desactivadas e de se permitir a análise do
problema da gestão do património imobiliário de um
ponto de vista global.
Analisada a questão e atendendo ao direito aplicável
e ao interesse público em presença, importa revogar
a Resolução do Conselho de Ministros n.o 46/2001 e
anular o procedimento de convite público cujos termos
ficaram suspensos, por razões de manifesto interesse
público, que impede o recurso à figura do contrato de
comodato no caso em apreço, a que acresce a necessidade de racionalização e rentabilização dos instrumentos financeiros do Estado.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros
n.o 46/2001, de 21 de Março, e anular o procedimento
de convite público publicado no Diário da República,
3.a série, n.o 34, de 9 de Fevereiro de 2002, por razões
de manifesto interesse público, que impede o recurso
à figura do contrato de comodato no caso em apreço,
a que acresce a necessidade de racionalização dos instrumentos financeiros do Estado.
2 — Determinar que a Direcção-Geral do Património, na qualidade de entidade competente para autorizar
a cessão das casas de guardas florestais, dê execução
ao previsto na primeira parte do n.o 23.4 do programa
do procedimento acima referido, notificando os concorrentes que tenham apresentado propostas da anulação do procedimento.
3 — A presente resolução produz efeitos a contar da
data da aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 11 de Outubro
de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

Presidência do Conselho de Ministros, 16 de Outubro
de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

Resolução do Conselho de Ministros n.o 130/2002

Resolução do Conselho de Ministros n.o 131/2002

A Resolução do Conselho de Ministros n.o 46/2001,
de 21 de Março, consagra a possibilidade de cedência,
mediante comodato, das casas dos guardas florestais que
se encontram desactivadas a organizações ou entidades
que prossigam objectivos compatíveis com o desenvolvimento das zonas rurais e com a preservação dos recursos naturais, da paisagem e do ambiente.

A aprovação do Livro Branco, no âmbito da União
Europeia, sobre a segurança alimentar, que preconizou
sobre esta matéria o desenvolvimento de uma política
integrada aplicável a toda a cadeia alimentar, representou a preocupação crescente da qualidade alimentar
na vida das populações e culminou com a criação da
Autoridade Alimentar Europeia, cuja principal missão

Resolução do Conselho de Ministros n.o 129/2002
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consiste em tornar-se numa referência científica para
toda a União Europeia, designadamente na área da avaliação dos riscos.
Estas preocupações e objectivos são inteiramente partilhados pelo Governo ao assumir como prioritária, em
matéria de política alimentar, a necessidade de assegurar
elevados padrões de protecção da saúde pública de
modo a manter e a restaurar a confiança dos consumidores, cuja materialização tem de ter os correspondentes reflexos nas estruturas da Administração Pública.
Tais estruturas, contudo, não se têm mostrado à altura
das necessidades que a defesa da saúde pública e dos
interesses dos consumidores exigem, o que tem sido alvo
de duras críticas por parte das missões de inspecção
comunitárias que periodicamente se deslocam ao nosso
país.
Antes de mais, é essencial a existência de uma agência
alimentar que através da avaliação do risco seja a «consciência crítica» do poder político e do legislador e um
garante de independência para o consumidor.
Ora, é forçoso constatar que não só o modelo em
vigor para a Agência para a Qualidade e Segurança
Alimentar, criada pelo Decreto-Lei n.o 180/2000, de 10
de Agosto, não é o mais adequado como esta estrutura
tem sido totalmente inoperante, se não mesmo inexistente.
Por outro lado, o Governo tem vindo a constatar,
no que respeita ao cumprimento exigente, mas fundamental, da legislação existente no domínio da segurança
alimentar, que os problemas e as fragilidades são devidos
em grande parte à dispersão e sobreposição de competências dos serviços públicos envolvidos, à ausência
de harmonização de procedimentos e de uma cadeia
de comando clara e inequívoca, tudo isto conduzindo
frequentemente a problemas de coordenação e responsabilização crescentes.
Constitui, naturalmente, uma das principais preocupações a inversão daquela situação, pelo que urge tomar
medidas que possam garantir a qualidade e segurança
alimentares, quer mediante a utilização de meios eficazes e independentes, entre os quais se assume como
prioridade a existência efectiva e actuante de uma autoridade nacional alimentar, quer pela agilização dos processos e meios de que os organismos da Administração
Pública aos quais incumbe zelar pelo cumprimento das
regras hígio-sanitárias devem ser dotados para que se
possam tornar mais eficientes no cumprimento das suas
atribuições.
Para tanto, haverá que se estabelecer uma clara definição dos seus campos de actuação, dotando-os de mecanismos de coordenação e articulação entre si que lhes
permitam executar as acções de fiscalização que, em
consonância com o organismo ao qual incumba a avaliação científica e comunicação daqueles riscos, permita
restaurar a confiança dos consumidores nos diversos sectores que constituem a cadeia alimentar e a credibilidade
dos serviços públicos que nela actuam.
É neste sentido que o Governo considera essencial
tomar decisões no sentido de:
Redefinir o modelo da Agência para a Qualidade
e Segurança Alimentar;
Definir a estratégia nacional de fiscalização e controlo dos bens alimentares;
Criar uma estrutura verticalizada na área da inspecção sanitária;
Criar um sistema integrado de protecção do bem-estar animal;
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Criar um sistema centralizado de controlo da qualidade do leite e dos produtos lácteos;
Reforçar a fiscalização da rotulagem da carne de
bovino;
Rever o Sistema Nacional de Identificação e
Registo de Bovinos e criar idêntico sistema para
suínos, ovinos e caprinos.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Promover a reestruturação da Agência para a
Qualidade e Segurança Alimentar, tornando-a num
organismo de referência para toda a cadeia alimentar
dotado de uma estrutura mais leve e eficaz, de carácter
eminentemente científico, equidistante dos sectores económicos e dotado de independência, ao qual incumbirá
apenas a avaliação e a comunicação dos riscos na área
alimentar.
2 — Promover a criação de uma comissão que terá
como principal atribuição o levantamento exaustivo de
todos os organismos da Administração Pública que exercem funções de controlo e fiscalização na área alimentar
e propor soluções adequadas à sua organização, nomeadamente quanto ao modelo a adoptar e os organismos
eventualmente a extinguir, fundir ou reestruturar.
3 — Promover a criação de um sistema integrado de
inspecção sanitária, na dependência directa da autoridade veterinária nacional, por forma a melhorar a articulação entre os serviços centrais e regionais envolvidos,
criando uma estrutura única responsável pela uniformização dos procedimentos e pela actuação dos respectivos agentes.
4 — Promover a criação de um sistema integrado de
protecção animal, na dependência directa da autoridade
veterinária nacional, que assegurará a execução de todas
as acções de controlo das normas aplicáveis à protecção
e bem-estar dos animais.
5 — Promover a criação de um sistema centralizado
do controlo do leite e dos produtos à base de leite por
forma a assegurar o cumprimento rigoroso das normas
hígio-sanitárias que deverão ser observadas em todas
as circunstâncias, definindo as competências de diversos
organismos envolvidos, respectivos objectivos e procedimentos.
6 — Promover uma maior fiabilidade e eficácia na
rotulagem da carne de bovino e dos produtos à base
de carne de bovino, definindo o organismo que passará
a deter a competência da fiscalização do cumprimento
das suas regras desde os estabelecimentos de abate até
ao consumidor final.
7 — Promover o reforço dos mecanismos que assegurem a rastreabilidade animal, melhorando a operacionalidade do Sistema Nacional de Identificação e
Registo de Bovinos, de forma que a transmissão da
comunicação à base de dados que lhe está subjacente
seja mais rigorosa e fiável, e alargando este sistema aos
suínos, ovinos e caprinos.
8 — As medidas previstas nos n.os 2 a 7 deverão ser
postas em execução no prazo de 30 dias a contar da
data de publicação do presente diploma.
Presidência do Conselho de Ministros, 16 de Outubro
de 2002. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão
Barroso.

