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Por las Comunidades Europeas:
For De Europæiske Fællesskaber:
Für die Europäischen Gemeinschaften:
Cia siy Etqxpaı̈jéy Joimósgsey:
For the European Communities:
Pour les Communautés européennes:
Per le Comunità europee:
Voor de Europese Gemeenschappen:
Pelas Comunidades Europeias:

Pentru Republica Moldava:

Declaração de Rectificação n.o 17/97

Para os devidos efeitos se declara que a Lei n.o 103/97,
que estabelece o regime fiscal específico das sociedades
desportivas (Lei n.o 1/90, de 13 de Janeiro, na redacção
dada pela Lei n.o 19/96, de 25 de Junho), previsto no
Decreto-Lei n.o 67/97, de 3 de Abril, publicada no Diário
da República,1.a série-A, n.o 212, de 13 de Setembro
de 1997, saiu com as seguintes incorrecções, que assim
se rectificam:

No artigo 5.o, n.o 2, alínea b), onde se lê «A incor-
poração por sociedades» deve ler-se «Em incorporação
por sociedades».

No artigo 7.o, onde se lê «entre pelas dívidas» deve
ler-se «entre si pelas dívidas».

Assembleia da República, 8 de Outubro de 1997. —
A Secretária-Geral, Adelina Sá Carvalho.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.o 297/97
de 28 de Outubro

No quadro da VII Directiva Comunitária, foi esta-
belecido, em Dezembro de 1993, um plano de rees-
truturação da LISNAVE — Estaleiros Navais de Lisboa,
S. A., que prévia a realização de investimentos no esta-
leiro da Mitrena e a concentração, neste estaleiro, da
actividade de reparação naval.

Aquele plano de reestruturação foi objecto de revisão
e actualização através de um protocolo de acordo cele-
brado entre o Estado e o grupo Mello em 1 de Abril
de 1997, o qual estabelece as medidas a que obedecerá
a reestruturação do sector da reparação naval, aco-
lhendo as decisões relevantes no âmbito da União
Europeia.

Estando a SETENAVE — Estaleiros Navais de Setú-
bal, S. A., inserida no universo restrito de empresas
que integram o mesmo sector de actividade da LIS-
NAVE, não poderia aquela empresa deixar de estar inti-
mamente associada à solução que viesse a ser encontrada

para o futuro da indústria naval. Acresce que está já
definida na Resolução do Conselho de Ministros
n.o 21/96, de 5 de Março, a sua reprivatização como
um dos objectivos do Governo.

Nos termos do referido protocolo de acordo, que esta-
belece um conjunto complexo de operações de natureza
jurídica e financeira entre as quais se salienta a men-
cionada reprivatização da SETENAVE por ajuste
directo, ficaram acordadas as principais condições pelas
quais se procederá à reconstrução do estaleiro da
Mitrena, permitindo a realização dos investimentos
necessários e o cumprimento dos objectivos fixados em
1993.

A solução encontrada foi a da atribuição de uma con-
cessão de obra pública [em regime de BOT (build, ope-
rate and transfer)] à SETENAVE, tendo para o efeito
revertido previamente para o domínio público os ter-
renos onde se encontra instalado aquele estaleiro.

Atendendo ao inegável interesse nacional dos objec-
tivos prosseguidos pelo mencionado plano de reestru-
turação, e por corresponder à estratégia definida para
o sector, o Governo decidiu celebrar com a SETENAVE
o referido contrato de concessão de obra pública, através
do qual esta empresa se obriga a proceder à recons-
trução, exploração e manutenção do estaleiro da
Mitrena.

Tal contrato é uma das bases essenciais da execução
do plano de reestruturação em curso, criando condições
para que a indústria da reparação naval em Portugal
seja relançada em novos moldes de competitividade, e
permitindo assim a permanência no País desta indústria
estratégica, ademais geradora de considerável número
de postos de trabalho, quer directos quer indirectos.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 201.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

São aprovadas as bases da concessão da concepção,
projecto, reconstrução, financiamento, exploração e
manutenção do estaleiro da Mitrena.

Artigo 2.o

Os Ministros das Finanças e da Economia ficam auto-
rizados a outorgar, em nome do Governo, o contrato
de concessão, de acordo com a minuta a aprovar por
resolução do Conselho de Ministros.

Artigo 3.o

O presente diploma entra em vigor no dia imediato
ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30
de Julho de 1997. — António Manuel de Oliveira Guter-
res — António Luciano Pacheco de Sousa Franco — João
Cardona Gomes Cravinho — Augusto Carlos Serra Ven-
tura Mateus.

Promulgado em 26 de Setembro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 2 de Outubro de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.


