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mitam o relançamento do investimento e a abertura
do capital das empresas do sector produtivo a formas
diversificadas de participação remunerada sem acesso
à gestão, em especial nas médias empresas inovadoras.
O lançamento destes fundos será realizado no quadro
da introdução de novas medidas de engenharia financeira a acordar com as estruturas da Comissão Europeia
no quadro das intervenções operacionais do II QCA
dirigidas aos sectores produtivos.
3 — Reestruturação das sociedades de capital de
risco, criadas no âmbito do PEDIP (SULPEDIP e NORPEDIP), especializando-as em «operações de reengenharia financeira», visando alargar a base de acesso aos
sistemas de incentivos ao investimento (PEDIP II), sem
sacrificar o rigor das condições financeiras de acesso,
o que significa desenvolver uma nova orientação que
rompa definitivamente com a lógica anterior de «hospital financeiro» sem perspectivas de recuperação e reafectação das participações realizadas.
4 — Forte incentivo ao desenvolvimento de formas
diversificadas de «capital de risco» (semente, investimento, desenvolvimento e redimensionamento) com
base em sociedades privadas e ao acesso das PME aos
mercados de capitais (interno e externos), através da
criação de fundos especializados, com gestão preferencialmente privada, com alargamento tanto dos mecanismos proporcionadores das «entradas no mercado» — novos actores e agentes empresariais —, como
favorecendo os esforços de criação de estruturas/grupos
consolidados.
5 — Estimular a criação de sociedades privadas especializadas na recuperação de empresas, com alteração
radical do actual modelo de «gestor judicial», fazendo-o
evoluir rapidamente para uma perspectiva mais ampla
de intervenção de entidades profissionalizadas que possam cobrir a avaliação de empresas, com base em diagnósticos e auditorias, e as responsabilidades de gestão,
num quadro de envolvimento directo efectivo no sucesso
das operações de recuperação e viabilização e na busca
de capacidades empresariais e meios de financiamento.
6 — Disponibilização de significativos incentivos fiscais para aquisições, fusões e integrações, realização de
MBO e MBI e concretização de operações de consolidação financeira, no quadro da recuperação de empresas em articulação com a simplificação do processo de
criação de novas empresas, por forma a dinamizar a
renovação do tecido empresarial e dos respectivos quadros dirigentes.
7 — Regulamentação do artigo 59.o da Lei n.o 10-B/96
e revisão do Decreto-Lei n.o 411/91 em sintonia e paralelismo, por forma que o Fisco e a segurança social
tenham flexibilidade como credores para poderem responder a contento às operações de consolidação financeira e viabilização empresarial, rompendo com a permissividade e a inércia de incumprimento das obrigações, ponderando equilibradamente a disponibilização
dos seus créditos no quadro de uma gama alargada de
hipóteses (dação em pagamento, conversão e cessão de
créditos, redução do valor dos créditos, diferimento dos
prazos de pagamento) em acordos bilaterais de regularização, mecanismo a instituir fora do processo especial de recuperação de empresas ou em sede de recuperação especial com a possibilidade de redução dos
juros vencidos, tendo em conta o número seguinte.
8 — Consolidar a redução da taxa de juro de mora
aplicável às dívidas ao Fisco e à segurança social, o
que significa que o seu ajustamento, em baixa, permite
alargar o campo efectivo de pagamento, ao mesmo

tempo que diminui os riscos dos comportamentos oportunistas, materializados no reiterado não pagamento dos
montantes elevados que resultam das taxas actuais (na
generalidade das situações, o capital em dívida é superado pelo montante dos juros de mora).
9 — Criação de uma estrutura coordenada de intervenção do Estado (Gabinete de Coordenação para a
Recuperação de Empresas) com meios técnicos e financeiros adequados para uma acção atempada e coordenada do Estado credor nos processos de recuperação
de empresas e falimentar.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Portaria n.o 238/96
de 4 de Julho

Considerando que a admissão ao Exército de militares
com destino ao serviço militar feminino está condicionada ao universo das armas e serviços estabelecidos no
n.o 1.o da Portaria n.o 1156/91, de 11 de Novembro;
Tendo em consideração que nos últimos anos tem
aumentado o interesse dos militares do sexo feminino
em ingressar no Exército para prestar serviço nas várias
modalidades, interesse esse que supera quer o número
de armas e serviços quer o de especialidades de destino:
Assim, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 42.o da Lei n.o 30/87, de 7 de Julho, com a redacção
dada pela Lei n.o 22/91, de 19 de Junho, e pela Lei
n.o 36/95, de 18 de Agosto, e no artigo 70.o do Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 463/88, de 15 de Dezembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 143/92, de 20 de Julho, manda
o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o
seguinte:
Artigo único. O n.o 1.o da Portaria n.o 1156/91, de
11 de Novembro, passa a ter a seguinte redacção:
«1.o Em condições de igualdade com os cidadãos do
sexo masculino, os cidadãos do sexo feminino podem
voluntariamente candidatar-se à prestação de serviço
efectivo, em qualquer das suas modalidades, na totalidade das armas e serviços do Exército.»
Ministério da Defesa Nacional.
Assinada em 3 de Junho de 1996.
O Ministro da Defesa Nacional, António Manuel de
Carvalho Ferreira Vitorino.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO,
DO PLANEAMENTO
E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO
Portaria n.o 239/96
de 4 de Julho
o

Nos termos do n. 3 do artigo 57.o e do n.o 3 do
artigo 64.o do Estatuto do Pessoal das Administrações
dos Portos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 101/88, de
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26 de Março, com a redacção do Decreto-Lei n.o 316/91,
de 20 de Agosto:
Manda o Governo, pelo Ministro do Equipamento,
do Planeamento e da Administração do Território, o
seguinte:
1.o Os montantes das tabelas de remuneração base,
incluindo diuturnidades, dos trabalhadores e dos titulares de cargos de direcção e chefia das administrações
e juntas autónomas dos portos, estabelecidos pela Portaria n.o 276/95, de 6 de Abril, são actualizados em 4 %,
com arredondamento à centena de escudos imediatamente superior.
2.o À tabela salarial do pessoal das administrações
portuárias e juntas autónomas dos portos prevista na
Portaria n.o 193/90, de 17 de Março, com a alteração
introduzida pelo n.o 1.o da Portaria n.o 863/91, de 20
de Agosto, é aditada a base de remuneração 28, de
montante correspondente ao valor actualizado da base
de remuneração 27, acrescido de 8 %.
3.o É revogado o disposto no n.o 3.o da Portaria
n.o 276/95, de 6 de Abril.
4.o A presente portaria produz efeitos a partir de
1 de Janeiro de 1996.
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da
Administração do Território.
Assinada em 4 de Junho de 1996.
O Ministro do Equipamento, do Planeamento e da
Administração do Território, João Cardona Gomes
Cravinho.
Portaria n.o 240/96
de 4 de Julho

Manda o Governo, pelo Ministro do Equipamento,
do Planeamento e da Administração do Território, nos
termos do n.o 1 do artigo 53.o do Decreto-Lei n.o 361/78,
de 27 de Novembro, e do n.o 1 do artigo 40.o do anexo I
daquele diploma — estatuto do pessoal do Instituto
Nacional de Pilotagem de Portos —, o seguinte:
1.o Os montantes das tabelas de remunerações base
dos pilotos resultantes da Portaria n.o 210/95, de 22 de
Março, são actualizados, com arredondamento para a
centena de escudos imediatamente superior, em 4,25%.
2.o As remunerações acessórias percentuais em vigor
para os pilotos mantêm os seus regimes de abono.
3.o O tempo de permanência obrigatória no escalão 4
para progressão na carreira de piloto, instituída pela
portaria do Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações de 16 de Agosto de 1991, passa a ser
de três anos.
4.o O valor das senhas a perceber pela presença nos
órgãos colegiais do Instituto Nacional de Pilotagem de
Portos (INPP), nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 42.o
do estatuto do pessoal, é fixado em 1805$.
5.o O sistema retributivo dos técnicos superiores não
pilotos do INPP é o que vigora para a Administração
Pública.
6.o A presente portaria produz efeitos a partir de
1 de Janeiro de 1996.
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da
Administração do Território.
Assinada em 19 de Junho de 1996.
O Ministro do Equipamento, do Planeamento e da
Administração do Território, João Cardona Gomes
Cravinho.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Portaria n.o 241/96
de 4 de Julho

Considerando o disposto no Decreto-Lei n.o 28-B/96,
de 4 de Abril;
Considerando o disposto nas Portarias n.os 170/96,
de 22 de Maio, 176/96, de 27 de Maio, e 190/96, de
30 de Maio;
Ao abrigo do disposto nos artigos 23.o e 70.o do Decreto-Lei n.o 28-B/96, de 4 de Abril:
Manda o Governo, pelo Ministro da Educação, o
seguinte:
1.o É aprovado o Regulamento do Concurso Nacional
de Acesso ao Ensino Superior Público para a Matrícula
e Inscrição no Ano Lectivo de 1996-1997, a que se refere
o n.o 1 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 28-B/96, de
4 de Abril, cujo texto se publica em anexo a esta portaria.
2.o O texto referido no número anterior e os respectivos anexos consideram-se, para todos os efeitos
legais, como fazendo parte integrante da presente
portaria.
3.o Todas as alterações ao Regulamento são nele
incorporadas através de nova redacção dos seus artigos
ou de aditamento de novos artigos.
4.o Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação.
Ministério da Educação.
Assinada em 12 de Junho de 1996.
Pelo Ministro da Educação, Alfredo Jorge Silva, Secretário de Estado do Ensino Superior.
REGULAMENTO DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO
AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO PARA A MATRÍCULA
E INSCRIÇÃO NO ANO LECTIVO DE 1996-1997

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.o
Objecto e âmbito

1 — O presente Regulamento disciplina o concurso
nacional de acesso ao ensino superior público, a que
se refere o n.o 1 do artigo 21.o do Decreto-Lei
n.o 28-B/96, de 4 de Abril, para a matrícula e inscrição
no ano lectivo de 1996-1997.
2 — O conjunto de pares estabelecimento/curso
abrangido pelo concurso nacional de acesso é fixado
em diploma próprio.
Artigo 2.o
Fases

1 — O concurso organiza-se em duas fases.
2 — Pode ainda ser organizada uma 3.a fase do concurso, a nível de estabelecimento de ensino, nos termos
do artigo 35.o
Artigo 3.o
Validade do concurso

O concurso é válido apenas para o ano em que se
realiza.

