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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Conselho de Ministros

Resolução n.o 98/2000 (2.a série). — Os membros do conselho
directivo da Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento
(APAD) são, de acordo com o artigo 8.o dos Estatutos, aprovados
pelo Decreto-Lei n.o 327/99, de 18 de Agosto, a ela anexos como
parte integrante, e na nova redacção constante do Decreto-Lei
n.o 20/2000, de 1 de Março, nomeados por resolução do Conselho
de Ministros, sob proposta dos Ministros dos Negócios Estrangeiros
e das Finanças.

Assim:
Nos termos da alínea e) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho

de Ministros resolve:
1 — Nomear o licenciado Alfredo Manuel Antas Teles vice-pre-

sidente do conselho directivo da Agência Portuguesa de Apoio ao
Desenvolvimento (APAD).

2 — A presente nomeação é feita por urgente conveniência de ser-
viço e produzirá efeitos a partir da data da aprovação da presente
resolução.

8 de Junho de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Curriculum vitae

Dados pessoais:

Nome — Alfredo Manuel Antas Teles;
Data de nascimento — 1 de Julho de 1957;
Nacionalidade — portuguesa;
Estado civil — solteiro;
Morada — Avenida de D. João II, 159, 4.o, 4200 Porto, e ou

Rua de Borges Carneiro, 28, 3.o, 1200 Lisboa, telemó-
vel: 965801098.

Habilitações académicas — licenciatura em Economia pela Facul-
dade de Economia do Porto em 1980.

Experiência profissional:

Técnico da Caixa Geral de Depósitos, entre 1979 e 1985;
Director da sucursal da CISF no Porto, entre 1985 e 1991;
Membro do conselho de administração de empresas do grupo

CISF, designadamente CISF — Risco e CISF — Leasing e
membro de diversos órgãos sociais de várias outras empresas,
entre 1988 e 1991;

Professor da Faculdade de Economia do Porto, entre 1989-1992,
nas disciplinas de Gestão Financeira e professor do IESF e
do ISEE nas disciplinas respectivamente de Introdução à Ges-
tão de Empresas e Instrumentos Financeiros;

Administrador da NORPEDIP, entre 1991 e 1992;
Director da Caixa Geral de Depósitos, na Direcção Regional

do Porto, entre 1992 e 1996;
Membro do conselho de administração de empresas do grupo

Caixa, nomeadamente PROMINDÚSTRIA e LUSOFAC-
TOR, entre 1992 e 1996;

Director-coordenador da Direcção Internacional da Caixa Geral
de Depósitos, desde Fevereiro de 1996;

Administrador de vários bancos do grupo Caixa, no exterior,
desde Junho de 1996, designadamente em Espanha — Banco
de Extremadura, Banco Simeón e Banco Luso Español, em
França — Banque Franco Portugaise e em Moçambi-
que — Banco Comercial e de Investimentos e ainda, em repre-
sentação da CGD, presidente do conselho de administração
do Banco Interatlântico, Banco Comercial do Atlântico e Com-
panhia de Seguros Garantia, em Cabo Verde, desde 1999.

Resolução n.o 99/2000 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 49.o do programa relativo à aquisição de submarinos destinados
à Marinha Portuguesa, aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.o 14/98, de 30 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 100/99, de 1 de Setembro,
é da competência do Conselho de Ministros, mediante proposta do
Ministro da Defesa Nacional, proceder à nomeação da comissão
incumbida da elaboração da minuta do contrato de utilização.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho

de Ministros resolve:
1 — Nomear, nos termos do n.o 2 do artigo 49.o do programa de

aquisição que disciplina o processo relativo à aquisição de submarinos
destinados à Marinha Portuguesa, como membros da comissão incum-

bida da elaboração da minuta do contrato de utilização, as seguintes
entidades:

a) Director-geral de Armamento e Equipamentos de Defesa,
que preside e tem voto de qualidade em caso de empate;

b) Secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional, que subs-
titui o presidente nas suas faltas e impedimentos;

c) Director-geral de Indústria;
d) Superintendente dos Serviços do Material;
e) Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público;
f) Presidente do conselho de administração da Sociedade SUB-

LOC — Locação de Submarinos, S. A.

2 — A presente resolução entra em vigor no dia imediato ao da
sua publicação.

15 de Junho de 2000. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de
Oliveira Guterres.

Secretaria-Geral

Declaração n.o 207/2000 (2.a série). — Nos termos do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 460/77, de 7 de Novembro, o Primeiro-Ministro
declarou de utilidade pública, por despacho de 16 de Junho de 2000:

Grupo Recreativo do Casal, com sede em Casal de Santo Amaro,
Penacova.

Rancho Folclórico de Torres Novas, com sede em Torres Novas.
UPAP — União Portuguesa de Arte em Porcelana, com sede em

Lisboa.

21 de Junho de 2000. — O Secretário-Geral, Alexandre Figueiredo.

Declaração n.o 208/2000 (2.a série). — Nos termos do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 460/77, de 7 de Novembro, o Primeiro-Ministro
declarou de utilidade pública, por despacho de 14 de Junho de 2000:

ADR — Associação de Desenvolvimento Regional — Caldas da Rai-
nha, com sede nas Caldas da Rainha.

21 de Junho de 2000. — O Secretário-Geral, Alexandre Figueiredo.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ECONOMIA

Despacho conjunto n.o 702/2000. — A Lei n.o 3-B/2000, de 4 de
Abril, estabelece através do n.o 2 do artigo 45.o que a receita a transferir
para as regiões de turismo e juntas de turismo, a título de IVA — acti-
vidades turísticas, se fará com base em critérios a fixar por despacho
conjunto dos Ministros Adjunto, das Finanças e da Economia.

Atendendo à relevância que assume para as regiões de turismo
e as juntas de turismo a distribuição destas verbas, revestindo a maior
importância no prosseguimento dos seus objectivos em matéria de
promoção e animação turística, potenciando o aproveitamento equi-
librado da oferta que emana do património histórico, cultural e natural
das mesmas, contribuindo deste modo para esbater eventuais assi-
metrias no desenvolvimento do turismo nas diferentes regiões do País
e para intensificar a articulação com outros órgãos, nomeadamente
os municípios que passaram a beneficiar do regime financeiro previsto
na Lei n.o 42/98, de 6 de Agosto:

Importa agora proceder à distribuição do montante fixado para
o corrente ano, tendo para o efeito em conta o montante transferido
em 1999 para as regiões de turismo e as juntas de turismo, nos termos
do disposto no artigo 33.o da Lei n.o 87-B/98, de 31 de Dezembro.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 45.o da Lei n.o 3-B/2000,

de 4 de Abril, determina-se:
1 — A verba de 3,1 milhões de contos para as regiões de turismo

e juntas de turismo, ao abrigo do n.o 1 do artigo 45.o da Lei
n.o 3-B/2000, de 4 de Abril, é distribuída nos seguintes termos, de
acordo com o quadro anexo:

a) A cada entidade é atribuído um montante mínimo corres-
pondente ao do ano de 1999;

b) O remanescente é distribuído, pelas regiões de turismo e jun-
tas de turismo, em função do acréscimo da receita de 1999
para 2000.


