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carreiras, da gestão corrente de recursos materiais, financeiros e infra-estruturas.
Os Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e
da Força Aérea articulam-se com o CEMGFA em aspectos relacionados com o treino das unidades operacionais,
informações militares, ensino, doutrina conjunta, saúde
militar e harmonização das propostas de leis de programação militar e de orçamento;
3) Os Chefes de Estado-Maior dos Ramos são ainda
responsáveis, em ciclo com as directivas ministeriais, pela
formulação e proposta da estratégia estrutural do respectivo
ramo, da sua transformação e da estratégia genética associada
aos sistemas de armas necessários ao seu reequipamento;
4) Os ramos das Forças Armadas dão continuidade à
sua reestruturação, através da introdução de novas medidas de aprofundamento da racionalização, tendo em vista
uma cada vez maior optimização do ratio entre o produto
operacional e as actividades apoiantes, procurando o aligeiramento da estrutura organizacional e a redução do
número de infra-estruturas utilizadas;
5) Os Chefes de Estado-Maior dos Ramos apoiam a
criação e desenvolvimento de sistemas ou estruturas conjuntas, ao nível das Forças Armadas, sob a autoridade do
CEMGFA, designadamente:
a) Criação de uma força conjunta, com capacidades
que garantam prontidão e suficiente flexibilidade para
emprego imediato, em resposta a situações de tensão ou
a crises emergentes;
b) Constituição da capacidade conjunta de helicópteros;
c) Sistematização do treino operacional conjunto;
d) Sistema de informações militares, em proveito do
planeamento e emprego de forças, da segurança militar,
da uniformização de doutrinas e procedimentos e da formação de quadros;
e) Sistema de ensino superior militar conjunto.
D) Relativamente ao exercício do emprego operacional
das Forças Armadas — Cadeia de Comando Operacional —, devem ser tidas em conta as seguintes directrizes:
1) Adoptar o conceito de emprego operacional das
Forças Armadas como uma actividade permanente e não
excepcional, em virtude da frequência e probabilidade de
ocorrência;
2) Reformular a cadeia de comando operacional, no
sentido de a tornar mais ágil e pronta no acesso às Forças
e meios;
3) Em situação não decorrente do estado de guerra, o
emprego operacional das Forças Armadas é regulado pelas
seguintes orientações para o exercício do comando das
forças e meios da Componente Operacional do Sistema
de Forças Nacional:
a) O CEMGFA é a entidade dotada de autoridade máxima para o exercício de comando operacional nas Forças
Armadas, sendo o responsável a esse nível pelo emprego
de todas as forças e meios da Componente Operacional,
em todas as missões, nos planos externo e interno.
O CEMGFA exerce o comando completo dos comandos
operacionais e o comando operacional das forças conjuntas
e dos contingentes e forças nacionais que se constituam na
sua dependência, tendo como subordinados directos, para
este efeito, os comandantes daqueles comandos, contingentes e forças.
A sustentação das forças conjuntas e dos contingentes
e forças nacionais compete aos ramos, dependendo os

respectivos Chefes de Estado-Maior do CEMGFA neste
aspecto;
b) Os Chefes de Estado-Maior dos Ramos integram a
estrutura de comando operacional das Forças Armadas, na
dependência hierárquica do CEMGFA, como comandantes
subordinados, visando a permanente articulação funcional
do respectivo comando de componente com o Comando
Operacional Conjunto;
c) O Comando Operacional Conjunto é o órgão de comando e controlo do CEMGFA para o emprego operacional
das Forças Armadas. Neste âmbito articula-se funcionalmente, em permanência, com os comandos de componente
dos ramos;
d) Os Comandos Operacionais Conjuntos dos Açores
e da Madeira, e outros que venham a constituir-se, são
também órgãos de comando e controlo dependentes, para
o emprego operacional, do Comando Operacional Conjunto;
e) Dotar o Comando Operacional Conjunto de todas as
capacidades para planear e conduzir o empenhamento operacional das forças e meios da Componente Operacional do
Sistema de Forças e para garantir a sua articulação funcional com os comandos de componente dos ramos, incluindo
as tarefas de coordenação administrativo-logísticas;
f) Sem prejuízo da sua permanente articulação funcional com o Comando Operacional Conjunto, os comandos
de componente são os órgãos de comando dos Chefes de
Estado-Maior dos Ramos para a preparação, aprontamento
e sustentação das forças e meios da respectiva componente
operacional e ainda para o cumprimento das respectivas
«missões particulares» e de outras missões de natureza
operacional que lhe sejam atribuídas;
g) Os actuais comandos operacionais dos ramos são reconfigurados em comandos de componente e co-localizados
com o Comando Operacional Conjunto. Pelo que serão
reduzidos e organizados, de modo a promover a sua articulação em permanência com o Comando Operacional
Conjunto e com capacidade para integrarem, de forma
modular, quando necessário, um quartel-general conjunto
e projectável para comandar e controlar forças navais,
terrestres e aéreas até ao escalão brigada ou equivalente.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2008
A EUROGALVA — Galvanização e Metalomecânica, S. A.,
é uma empresa de dimensão ibérica que se dedica ao tratamento de revestimento de metais, tendo como actividade
principal o fabrico de produtos mediante galvanização por
imersão a quente.
A EUROGALVA decidiu realizar um projecto de investimento que consiste na construção, em Santa Maria da
Feira, de uma nova unidade de galvanização por imersão
a quente, equipada com as mais modernas tecnologias
disponíveis.
Este investimento ascende a um montante total de
6,8 milhões de euros, envolve a criação de 38 postos de
trabalho e permitirá o alcançar em 2014, ano do termo
da vigência do contrato, um volume de vendas de cerca
de 44,069 milhões de euros e um valor acrescentado de
aproximadamente 16,7 milhões de euros, em valores acumulados desde o ano de 2005.
Deste modo, considera-se que este projecto, pelo seu
mérito, reúne as condições necessárias à admissão ao regime contratual e à concessão de incentivos financeiros e
fiscais previstos para grandes projectos de investimento.
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Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição,
o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar as minutas do contrato de investimento e
respectivos anexos, a celebrar entre o Estado Português,
representado pela Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal, E. P. E., e a SUBERUS — SGPS, S. A.,
a CILLO — SGPS, S. A., a Manufacturas Mecânicas
Flexus, S. A., e a EUROGALVA — Galvanização e Metalomecânica, S. A., que tem por objecto a construção de
uma nova unidade de galvanização por imersão a quente
desta última sociedade, localizada em Santa Maria da
Feira.
2 — Conceder os benefícios fiscais em sede de IRC e de
imposto do selo que constam do contrato de investimento e
do contrato de concessão de benefícios fiscais, sob proposta
do Ministro de Estado e das Finanças, atento o disposto
no n.º 1 do artigo 39.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
3 — Determinar que o original do contrato referido no
n.º 1 fique arquivado na Agência para o Investimento e
Comércio Externo de Portugal, E. P. E.
4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos
desde a data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 7 de Fevereiro
de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2008
A Solar Plus — Produção de Painéis Solares, S. A.,
é uma pequena e média empresa constituída em 2005
que vai construir uma unidade industrial de fabricação
de painéis/módulos solares fotovoltaicos, em Oliveira do
Bairro, com base na tecnologia Thin-film de silício amorfo
(película fina), tecnologia que possibilita um melhor aproveitamento das matérias-primas e uma melhor relação
custo/desempenho energético.
Trata-se de uma indústria emergente e em elevado crescimento na Europa, cujas tecnologias de produção e produto englobam uma elevada componente de Know how e
de I&D, sendo, por esta via, uma indústria de elevado valor
acrescentado, susceptível de gerar externalidades positivas
para os diversos agentes da sua envolvente, nomeadamente
fornecedores de matérias/componentes, instaladores de
sistemas fotovoltaicos, distribuidores e instituições de
I&D. Os painéis da Solar Plus serão comercializados a
nível nacional e, sobretudo, a nível internacional, com
relevância para os mercados de maior crescimento na Europa, tais como Espanha, Itália e Alemanha, contribuindo
para elevar o índice tecnológico e valor acrescentado das
exportações nacionais.
O projecto em causa envolve um investimento de cerca
de 16 milhões de euros e a criação de 109 postos de trabalho permanentes. Com a implementação do projecto, a
empresa prevê alcançar um volume de vendas anuais de
cerca de 12,8 milhões de euros a partir de 2009.
Deste modo, considera-se que este projecto, pelo seu
mérito, demonstra especial interesse para a economia nacional e reúne as condições necessárias à concessão de
incentivos financeiros e de benefícios fiscais previstos no
Decreto-Lei n.º 409/99, de 15 de Outubro.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição,
o Conselho de Ministros resolve:
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1 — Aprovar a minuta do contrato de investimento e
respectivos anexos a celebrar entre o Estado Português,
representado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação, I. P., e a Solar Plus — Produção
de Painéis Solares, S. A., para a realização de um projecto de criação de uma unidade industrial de fabricação
de painéis/módulos solares fotovoltaicos, localizada em
Oliveira do Bairro.
2 — Conceder os benefícios fiscais que constam do
contrato de investimento e do contrato de concessão de
benefícios fiscais, sob proposta do Ministro de Estado e
das Finanças, atento o disposto no n.º 1 do artigo 39.º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo, em sede de IRC,
atribuída pelo Conselho de Ministros a majoração de relevância excepcional do projecto para a economia nacional,
na percentagem de 4 %.
3 — Determinar que o original do contrato referido no
n.º 1 fique arquivado no Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação, I. P.
4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos
desde a data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 7 de Fevereiro
de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/2008
Foi apresentada pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, nos
termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 93/90,
de 19 de Março, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 316/90, de 13 de Outubro, 213/92,
de 12 de Outubro, 79/95, de 20 de Abril, 203/2002, de
1 de Outubro, e 180/2006, de 6 de Setembro, uma proposta de alteração da delimitação da Reserva Ecológica
Nacional (REN) para a área do município de Tomar,
com o objectivo de substituir a delimitação constante
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/96, de
22 de Agosto.
A presente alteração enquadra-se na proposta de ordenamento do Plano de Pormenor do Flecheiro e Mercado,
no município de Tomar.
A Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional
pronunciou-se favoravelmente à delimitação proposta, nos
termos do disposto no artigo 3.º do citado decreto-lei.
Sobre a referida delimitação foi ouvida a Câmara Municipal de Tomar.
Sublinha-se que a ocupação das áreas ora excluídas
só deve ser efectivada após a realização das intervenções
previstas para diminuir o efeito das cheias nessa área.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição,
o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar a alteração da delimitação da Reserva
Ecológica Nacional do município de Tomar, constante da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/96, de 22
de Agosto, com as áreas identificadas na planta anexa à
presente resolução e que dela faz parte integrante.
2 — Estabelecer que a planta referida no número anterior pode ser consultada na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
3 — Estabelecer que a presente resolução produz efeitos na data da entrada em vigor do Plano de Pormenor do
Flecheiro e Mercado.
Presidência do Conselho de Ministros, 7 de Fevereiro
de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa.

