~796429 —..
79, de 26 de Abril, e enc&ntra-se bloqueado
desde os
finais de 19&31,por fcm@ das-profundas
alter@es
que
do ago e da
ocwreram
M ccmjuntura international

baixa de procura deste produto no mercado nacional.
Aquele Plano foi, entretanto, objecto de v~rias reaprecia@es, dai mwltando reajustamentos com vista ~
sua adapta@o
k transforma@es
que se ttlh-n vindo a
verificar no campo da siderurgia
mundial.
Recentemente concIuiu-se pela inadequag=o
de o prosseguir,
mesmo com a configuragiio retida na tiltima revis~o,
por isso implicar aumentos excessivos de capacidade
produtiva e envolvimento
financeiro do Estado incomportiivel para um projecto considerado
de alto risco.
Por6m, o Pafs dispik de uma indtistria sidetirgica
implantada
h~ cerca de 25 anos,
jti com tradi@es,
cuja ccmtinuidade
dever6 ser assegurada
por razk
ligadas & seguranga de abastecimento,
ao desenvolvimento industrial
e h salvaguarda
de postos de trabalho.
Por outro lado, existe a preocupagi+io de manter o
nosso sector sidertirgico, conferindo-lhe
condig~es concorrenciais,
de modo a niio fazer perigar o drsen volvimento que, em tempo oportuno, for entendido dar
a esta actividade,
preservand~se,
simultaneamente,
as
hip6teses de encarar o aproveitamento
futuro dos rein:rios de Moncorvo.
A nova orientagiio para a Siderurgia
Nacional baseia-se deste modo na nemssidade
de preservar o essential em periodo de depressiio ecm-bmica do P::I’s
e especifica
do sector a nivel mundial,
conscrvando-lhe as potencialidades
de resposta para um eventual desenvolvimento,
quando as condi@es envolvcntes
assim o permitirem.
Foi neste contexto que se elaborou o Plano de Recstrutui-a~iio da Siderurgia Nacional (PRSN), o qual ccmt6m as transforrna@es
fisicas das unidadcs do Seixal
e da Maia e o saneamento financeiro ligado, sobretudo,
aos encargos jii assumidos
directs ou indirectamentc
com os pianos de expansiio anteriormente
aprovados
considerados
indispens/iveis
para que a empresa readquira condi@m de equilibria
de exploragiio.
O Plano visa, em termos de investimento,
criar novas condigbes que garantam fundamentalmente
a rnelhoria da qualidade
dos produtos,
de outro modo a
caminho da obsolesci%cia,
melhorias
importances
no
campo dos rendimentos
energ6ticos
ou no consumo
especifko de mat&ias-primas
e na produtividade,
com
um envolvimento
financeiro
do Estado adequado
ao
objectivo a atingir e k disponibilidades
e prioridades
existentes.
Assim:
O Conselho de Ministros, reunido em 28 de Outubm
de 1985, resolveu:
1 — Aprovar
a configura@o
fisica do Plano de
Reestrutura@io
da Siderurgia
Nacional (PRSN), que,
no essential,
comports:
Melhoria
das condig~es
de funcionamento
do
actual alt~forno
e de tratamento
e transferi%cia da gusa para a aciaria;
Readapta@io
das condiq~es
de labora@io
da
ticiaria com aumentos das cargas unit&-ias do
convertidor
e instalagiio
de um novo vazamento continuo em substituig~o
do existente;
Moderniza@o
dos actuais
trens continuos
do
Seixal e da Maia;
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A1terag6es divers% na linha de produtos pianos
do Seixal com vista 5 melhoria de qwdidade
da produ@o;
Reu)nstru@io partial da coqueria;
Melhorias diversas nas instala@es auxiliares.
A este Plano corresponde

um investimento

adicio-

nal que, em termos de FBCF a pregos de 1985, sc
@e estimar em cerca de 15 milh&s de contos.
financeiro do Estado
2 — Aprovar o envolvimento
contido no mesmo Plano, nos seguintes termos:

a) Dota@es anuais de capital no montante de
no PRSN;
3590 do investimento
na data do vencimento,
do serb) Satisfa@o,
viqo da divida directamente
Iigado aos compromissos assumidos pela Siderurgia Nacional
no fimbito do Plano de Expans50
dos Produtos Longos do Seixal (PEPLS);
c) Atribui@o
anual de subsidies
para liquicla@o dos encargos induzidos indirectamente
por
compromissos assumidos no ~mbito do PEPLS;
d) Atribuiqiio de um subsidio anuaI compensat~Jrio, at4 h obten@io dos efeitos pre&ridiclos
pelo PRSN na explora+io
da empresa.

3 — Que aos montantes a atribuir anua]mente pelo
Or~amento do Estado sejam deduzidas as receitas resultantes da eventual venda de equipwnentos adquiridos
no ilmbito do PEPLS e ora disponiveis e os subsidies
que a CECA ponha h disposigfio da Siderurgia Nacional no 5mbito do PRSN, uma vez que, no essential,
este Plano se enquadra
nas linhas de orientagiio da
polftica comunitiiria
para o sector sider~irgico.
4 — Incumbir os Ministros das Finanqas e do Plano
e da Indtistria e Energia de celebrar com a Siderurgia Nacional um contrato-programa
que tenha cmno
objectivo
atingir as metas previstas
no Plano que
agora se aprova e no iimbito do qual se fixam as obriga@es do Estado mencionadas
nas alineas b). c) e d)
do n.” 2.
Presid~ncia
meiro-Ministro,

do

Conselho

de

Ministros.

–- O

Pri-

Mtfrio Soares.

PRESID~NCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTERIO DAS FINAN~AS E DO PLANO
SECRETJIRMS DE ESTAOO DA ADMIWSTRIA@l

Portaria

PuBLICA E 00 TESOUf10

n.” 835-A/85

de 6 de Novembro

-4 crescente irnportancia
da intervenqiio
do Estado
nos dominios eccm6mico e social teve como consequ2ncia a altera@o das suas atribui@es
tradicionais,
ncmeadamentc
no sector financeiro, vindo a assumir, entre outras, fun@es de accionista,
financiador
e avalista.
A gest50 do Tesouro Ptiblico, como instituiglio financeiro de 5mbito nacional que compreende
todos os recursos do Estado, assume, assim, primordial
importfincia.
Constata-se
que a Direc@-Geral
do Tesouro tem
visto as suas tarefas aumentarem de volume a um ritrno
sempre crescente, sem que para isso tenha sido dotada
de novas estruturas.

