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deve a Inspecção-Geral do Trabalho proceder
à verificação concreta de prática discriminató-
ria, no prazo máximo de 30 dias após a notícia;

2) A acção inspectiva, baseada em parecer da
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego que indicie a existência de prática dis-
criminatória poderá ser acompanhada por téc-
nicos desta Comissão; nos restantes casos, a Ins-
pecção-Geral do Trabalho deverá informar
aquela Comissão, no prazo de 60 dias, do res-
pectivo resultado.

Artigo 4.o

Pareceres

Os pareceres da Comissão para a Igualdade no Tra-
balho e no Emprego que confirmem ou indiciem a exis-
tência de prática laboral discriminatória são comuni-
cados de imediato à Inspecção-Geral do Trabalho para
os efeitos do disposto no artigo anterior.

Artigo 5.o

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no 30.o dia após a
publicação.

Aprovada em 15 de Março de 2001.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 3 de Maio de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 10 de Maio de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 10/2001

de 21 de Maio

Institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:

Artigo 1.o

Relatório anual sobre a igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres

1 — O Governo envia à Assembleia da República,
até ao fim de cada sessão legislativa, um relatório sobre
o progresso da igualdade de oportunidades entre mulhe-
res e homens no trabalho, no emprego e na formação
profissional.

2 — O relatório deve conter os indicadores ao nível
nacional que incluam os dados imprescindíveis à ava-
liação, pela Assembleia da República, do progresso
registado em matéria de igualdade de oportunidades

entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e
na formação profissional, designadamente:

a) Os recursos humanos e materiais directamente
envolvidos na observância da legislação da igual-
dade de oportunidades entre mulheres e
homens no trabalho, no emprego e na formação
profissional;

b) O número de acções de fiscalização e de ins-
pecção realizadas de que resultaram a aprecia-
ção do cumprimento da legislação da igualdade
de oportunidades entre mulheres e homens no
trabalho, no emprego e na formação profis-
sional;

c) Os critérios observados na escolha das acções
de fiscalização e de inspecção referidas na alínea
anterior;

d) O número de queixas apresentadas em matérias
relacionadas com a violação da legislação da
igualdade de oportunidades entre mulheres e
homens no trabalho, no emprego e na formação
profissional, sua distribuição geográfica e por
sector de actividade, assim como as áreas sobre
que incidem.

3 — O plenário da Assembleia da República aprecia
o relatório previsto no n.o 1 em sessão a realizar com
a presença obrigatória do Governo.

Artigo 2.o

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Aprovada em 29 de Março de 2001.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 3 de Maio de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 10 de Maio de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Lei n.o 11/2001

de 21 de Maio

Precisa o alcance do disposto na Lei n.o 2-A/2001,
de 8 de Fevereiro

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:

Artigo 1.o

O disposto na Lei n.o 2-A/2001, de 8 de Fevereiro,
aplica-se a todos os actos e a todos os contratos ten-
dentes à efectivação das obras nela previstas, incluindo
os relativos à elaboração de projectos e os contratos
de empréstimos cuja celebração se revele necessária.
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Artigo 2.o

A presente lei produz efeitos desde a entrada em
vigor da Lei n.o 2-A/2001, de 8 de Fevereiro.

Aprovada em 19 de Abril de 2001.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 3 de Maio de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 10 de Maio de 2001.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.o 49/2001

Por ordem superior se torna público que, em 31 de
Outubro de 2000 e 9 de Janeiro de 2001, foram remetidas
notas verbais, respectivamente pela Embaixada dos
Estados Unidos Mexicanos em Lisboa e pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em que se comu-
nica terem sido cumpridas as formalidades requeridas
pelos ordenamentos jurídicos de ambos os países para
a aprovação da Convenção entre a República Portu-
guesa e os Estados Unidos Mexicanos para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre o Rendimento e Protocolo anexo,
assinados na cidade do México em 11 de Novembro
de 1999.

A presente Convenção foi aprovada pelo Decreto do
Presidente da República n.o 80/2000, publicado no Diá-
rio da República, 1.a série-A, n.o 288, de 15 de Dezembro
de 2000.

Em conformidade com o disposto no seu artigo 28.o,
a Convenção entrou em vigor em 9 de Janeiro de 2001.

Direcção-Geral das Relações Bilaterais, 27 de Abril
de 2001. — O Director-Geral, José Caetano de Campos
Andrada da Costa Pereira.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Assembleia Legislativa Regional

Decreto Legislativo Regional n.o 8/2001/A

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2001

A Assembleia Legislativa Regional dos Açores, nos
termos da alínea p) do n.o 1 do artigo 227.o e do n.o 1
do artigo 232.o da Constituição da República Portuguesa
e das alíneas c), d) e e) do artigo 30.o e do n.o 1 do

artigo 34.o do Estatuto Político-Administrativo da
Região, decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Aprovação do Orçamento

Artigo 1.o

Aprovação

É aprovado pelo presente diploma o Orçamento da
Região Autónoma dos Açores para 2001, constante dos
mapas seguintes:

Mapas I a VIII, do orçamento da administração
pública regional, incluindo os orçamentos dos
fundos e serviços autónomos;

Mapa IX, com os programas e projectos de inves-
timento de cada secretaria regional.

CAPÍTULO II

Transferências e financiamento

Artigo 2.o

Transferências do Orçamento do Estado e da União Europeia

1 — Os montantes a receber, por transferência,
do Orçamento do Estado deverão atingir o valor de
38 410 milhares de contos, dos quais 9360 milhares de
contos correspondem a verbas provenientes do Fundo
de Coesão, as quais se destinam, exclusivamente, a finan-
ciar projectos de investimento, 1500 milhares de contos
para a finalidade prevista no n.o 4 do artigo 5.o da Lei
de Finanças das Regiões Autónomas e 800 milhares
de contos para suportar a bonificação de juros do crédito
à habitação, nos termos do n.o 5 do artigo 30.o da supra-
citada lei.

2 — Os valores estimados para as transferências da
União Europeia deverão atingir os 16 500 milhares de
contos, assim distribuídos: 12 800 milhares de contos
pelo FEDER, 3500 milhares de contos pelo FEOGA
e 190 milhares de contos pelo FSE.

Artigo 3.o

Necessidades de financiamento

Revelando-se insuficientes os recursos entregues pelo
Estado à Região Autónoma dos Açores, com base nos
artigos 99.o e 105.o do seu Estatuto Político-Adminis-
trativo, e, bem assim, os recursos financeiros provenien-
tes dos fundos estruturais da UE, fica o Governo Regio-
nal autorizado, nos termos da alínea d) do artigo 30.o
do EPARAA, e mediante inscrição de verba corres-
pondente, a contrair empréstimos, incluindo créditos
bancários, para fazer face, exclusivamente, ao défice do
Orçamento da Região Autónoma dos Açores.

Artigo 4.o

Condições gerais dos empréstimos

Os empréstimos a realizar pelo Governo Regional
devem subordinar-se às seguintes condições gerais:

a) Serem amortizáveis, a colocar junto das insti-
tuições financeiras ou outras entidades, nacio-


