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funções de apoio administrativo especializado no meu Gabinete,
nomeadamente em matéria de preparação e acompamhamento de
reuniões, expediente e apoio geral ao seu funcioamento.

2 — A nomeação é feita pelo prazo de um ano, renovando-se auto-
maticamente por iguais períodos de tempo, salvo comunicação em
contrário.

3 — A nomeada aufere a remuneração mensal fixada na alínea d)
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 25/88, de 30 de Janeiro, actualizável
em função dos aumentos determinados para a função pública, acres-
cida do subsídio de refeição, com direito à percepção dos respectivos
subsídios de férias e de Natal. O encargo resultante da nomeação
é suportado pelo orçamento do meu Gabinete.

4 — Este despacho produz efeitos à data da sua assinatura.

1 de Outubro de 2004. — O Ministro Adjunto do Primeiro-Mi-
nistro, Henrique José Monteiro Chaves.

Gabinete do Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de Ministros

Despacho n.o 21 298/2004 (2.a série). — Considerando as atri-
buições e competências do meu Gabinete no domínio do procedimento
legislativo do Governo;

Considerando as necessidades informáticas, administrativas e docu-
mentais na gestão e permanente actualização do Sistema Integrado
de Gestão de Diplomas que permite disponibilização em formato
electrónico dos projectos de diplomas legislativos e das agendas das
reuniões de secretários de Estado e do Conselho de Ministros;

Considerando que importa garantir a segurança e a confidencia-
lidade do procedimento legislativo do Governo;

Considerando o significativo acréscimo que tais tarefas implicam
no trabalho prestado pelo meu Gabinete:

1 — Nomeio, ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, Carla Cristina Letras Bap-
tista e Helena Luísa Corrêa Henriques Maldonado Passanha para
o desempenho de funções de natureza técnica e de apoio adminis-
trativo no meu Gabinete, no âmbito do procedimento legislativo e
do Sistema Integrado de Gestão de Diplomas.

2 — A presente nomeação é feita pelo prazo de um ano, reno-
vando-se automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo comu-
nicação em contrário.

3 — A remuneração anual é equiparada ao vencimento anual ilí-
quido do cargo de secretária pessoal de gabinete e paga em
14 prestações.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 17 de Julho de 2004.

24 de Setembro de 2004. — O Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Domingos Manuel Martins Jerónimo.

MINISTÉRIO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
E DO TRABALHO

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 21 299/2004 (2.a série). — No dia 1 de Dezembro
de 2003 entrou em vigor a Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto (que
aprovou o Código do Trabalho), diploma que constitui o marco da
1.a fase da reforma laboral iniciada pelo XV Governo Constitucional.

A 2.a fase da reforma laboral, que integra a regulamentação do
Código do Trabalho recentemente entrada em vigor (Lei n.o 35/2004,
de 29 de Julho), será em breve concluída com a adopção do regime
relativo aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida, aci-
dentes de trabalho e doenças profissionais.

Finalmente, na 3.a fase proceder-se-á à revisão da legislação atinente
aos contratos de trabalho com regime especial, tendo-se já iniciado
o processo de análise e discussão em sede da Comissão Permanente
de Concertação Social do primeiro dos anteprojectos de diploma rela-
tivos a esta última fase da reforma laboral (regime do trabalho
temporário).

Constituindo a reforma laboral uma das prioridades definidas pelo
XVI Governo Constitucional, mantém como prioritária a continuação
da reforma laboral e tendo em consideração o facto de os artigos 20.o
do decreto que aprova o Código do Trabalho e 9.o da Lei n.o 35/2004,
de 29 de Julho preverem que os respectivos diplomas devem ser revis-
tos «no prazo de quatro anos a contar da data da [. . .] entrada em
vigor», impõe-se a manutenção da Comissão de Acompanhamento
da Reforma Laboral, criada pelo despacho n.o 25 011/2003, de 2 de
Dezembro, do Ministro da Segurança Social e do Trabalho, com o
objectivo de tomar pleno conhecimento dos termos da execução e

evolução da reforma e de identificar e diagnosticar as questões sus-
citadas no decurso da mesma para assim contribuir para a prossecução
do disposto nos referidos preceitos legais.

Uma vez que os pressupostos e fundamentos da Comissão de Acom-
panhamento da Reforma Laboral se mantêm actuais, aqui se reproduz
no essencial o que então se determinou, sem prejuízo, naturalmente,
das alterações, nomeadamente orgânicas, entretanto ocorridas.

Assim, com vista a alcançar estes objectivos, determino o seguinte:
1 — É mantida a Comissão de Acompanhamento da Reforma Labo-

ral (CARL).
2 — A CARL tem como missão acompanhar e analisar a execução

da reforma laboral, identificar as questões suscitadas no decurso da
mesma, bem como apresentar as propostas que julgar oportunas.

3 — A CARL, no exercício da missão que lhe foi cometida, deve
também recolher e fornecer ao Ministério das Actividades Económicas
e do Trabalho as comunicações apresentadas em conferências e outras
sessões públicas que organizar, bem como informar das actividades
que efectuar e dos especialistas que ouvir.

4 — A CARL funciona durante o período de tempo a que se refere
o artigo 20.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto.

5 — A CARL é constituída pelo:

a) Dr. Luís Pais Antunes, Secretário de Estado Adjunto e do
Trabalho, que preside;

b) Dr. Abel Mesquita (membro da comissão de trabalho da
Ordem dos Advogados);

c) Dr.a Adelaide Domingos (magistrada e docente do Centro
de Estudos Judiciários);

d) Mestre António de Lemos Monteiro Fernandes [anterior pre-
sidente da Comissão de Análise e Sistematização da Legis-
lação Laboral (CLL)];

e) Dr. Fernando Ribeiro Lopes (director-geral do Emprego e
das Relações de Trabalho);

f) Prof. Doutor João Leal Amado (professor da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra);

g) Dr. José Eusébio Soeiro de Almeida (magistrado e docente
do Centro de Estudos Judiciários);

h) Dr. José Augusto Ferreira da Silva (membro da comissão
de trabalho da Ordem dos Advogados);

i) Mestre Luís Gonçalves da Silva (assistente da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa);

j) Dr. Paulo Morgado de Carvalho (inspector-geral do Tra-
balho);

l) Prof. Doutor Pedro Romano Martinez (professor da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa).

6 — Para a prossecução dos seus objectivos, compete à CARL:

a) Solicitar aos serviços dependentes do Ministério das Acti-
vidades Económicas e do Trabalho as informações e a docu-
mentação neles disponíveis, relevantes para a prossecução
do respectivo mandato;

b) Convidar especialistas a participar nos trabalhos da CARL,
nomeadamente magistrados, professores universitários e
advogados.

7 — Todos os serviços e organismos do Ministério das Actividades
Económicas e do Trabalho devem prestar colaboração à CARL no
âmbito da prossecução dos respectivos objectivos, nomeadamente
mediante a elaboração de pareceres sempre que solicitados.

8 — Os membros da CARL que residam fora do local da respectiva
reunião são reembolsados, nos termos da lei geral, dos encargos de
deslocação para a participação nos trabalhos.

9 — A CARL elabora e aprova o seu regulamento interno de
funcionamento.

10 — O apoio logístico, administrativo e financeiro ao funciona-
mento da CARL é assegurado pelo Gabinete do Secretário de Estado
Adjunto e do Trabalho.

11 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua
assinatura.

16 de Setembro de 2004. — O Ministro de Estado, das Actividades
Económicas e do Trabalho, Álvaro Roque de Pinho Bissaya Barreto.

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Portaria n.o 1101/2004 (2.a série). — Considerando que a Força
Aérea tem necessidade de assegurar a operacionalidade da frota F-16,
nomeadamente de todos os sistemas das aeronaves;

Considerando a vantagem de um criterioso planeamento que per-
mita a prontidão e o aproveitamento integral das missões a que se
destinam;
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Considerando que a obtenção de informação técnica, bem como
a aquisição, em tempo oportuno, de componentes para aeronaves
e seus sistemas é indispensável à consecução daquele objectivo e
implica processos de aquisição de serviços e de material cujos prazos
de entrega e respectivos encargos financeiros abrangem os anos de
2004, 2005 e 2006:

Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 22.o de Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, manda o Governo, pelos Ministros de
Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar e das Finanças
e da Administração Pública, o seguinte:

1.o É autorizado o Comando Logístico e Administrativo da Força
Aérea a iniciar um procedimento tendente à celebração de um contrato
para aquisição de bens e serviços para as aeronaves F-16 até ao mon-
tante de E 11 636 718.

2.o Os encargos orçamentais decorrentes da celebração do contrato
a que se refere o número anterior não poderão exceder, em cada
ano, os seguintes valores:

2004 — E 1 494 006;
2005 — E 4 415 749;
2006 — E 5 726 963.

3.o As importâncias fixadas para os anos de 2005 e 2006 serão
acrescidas dos saldos que se apurarem na execução orçamental dos
anos anteriores.

4.o Os encargos financeiros resultantes da execução do presente
diploma serão satisfeitos, no ano de 2004, por verba inscrita no capí-
tulo 5, divisão 01, subdivisão 01, rubrica de classificação económica
02.01.14, aquisição de bens, outros bens, peças, e nos anos de 2005
e 2006 serão suportados por dotações a inscrever no orçamento do
Ministério da Defesa Nacional — Força Aérea.

5.o A orçamentação das despesas de cada ano será precedida da
apresentação de programas anuais de execução, elaborados de acordo
com as normas definidas pelo Ministério das Finanças e da Admi-
nistração Pública, através da Direcção-Geral do Orçamento.

20 de Setembro de 2004. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas. — O Minis-
tro das Finanças e da Administração Pública, António José de Castro
Bagão Félix.

Portaria n.o 1102/2004 (2.a série). — Considerando que a Força
Aérea tem necessidade de realizar obras de construção e grandes
reparações de infra-estruturas;

Considerando que o prazo de execução de parte dessas obras
abrange os anos de 2004, 2005 e 2006:

De harmonia com as disposições do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 197/99, de 8 de Junho, manda o Governo, pelos Ministros de
Estado, da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar e das Finanças
e da Administração Pública, o seguinte:

1.o É autorizado o Comando Logístico e Administrativo da Força
Aérea a dar início aos procedimentos para a execução das seguintes
obras:

Remodelação da rede geral de distribuição de água na
AFA — Sintra;

Construção do centro de recursos e tempos livres na AFA — Sin-
tra;

Construção de novo alojamento para cadetes na AFA — Sintra;
Construção de um alojamento de praças masculino na

BA1 — Sintra;
Recuperação do edifício 25 e da porta de armas na BA1 — Sintra;
Construção de nova enfermaria e parque de estacionamento na

BA5 — Monte Real;
Construção de três weather shelters na BA5 — Monte Real;
Construção de edifício de decapagem e pintura de aeronaves

na BA5 — Monte Real;
Alojamentos de pessoal em trânsito na BA6 — Montijo;
R e m o d e l a ç ã o d a l a v a n d a r i a e e q u i p a m e n t o s n a

BALUM — Lumiar;
Remodelação geral de messes na BALUM — Lumiar;
Construção de túnel de l igação entre edif íc ios na

BALUM — Lumiar;
Remodelação de cozinhas e messes no CFMTFA — Ota;
Construção da messe — Sector C no COFA — Lisboa;
Construção da messe de sargentos no CTA — Alcochete;
Remodelação do sistema de tratamento de ar ambiente dos edi-

fícios B e C no EMFA — Alfragide;
Substituição das coberturas dos sectores A e B da messe e cozinha

de Monsanto.

2.o Os encargos orçamentais resultantes da assinatura dos contratos
a que se refere o artigo anterior não poderão, em cada ano, exceder
as seguintes importâncias:

2004 — E 2 650 000;
2005 — E 11 600 000;
2006 — E 9 450 000.

3.o As importâncias fixadas para os anos de 2005 e 2006 serão
acrescidas dos saldos que se apurarem nos anos de 2004 e 2005,
respectivamente.

4.o Os encargos financeiros resultantes da execução do presente
diploma serão satisfeitos, no ano de 2004, por verbas inscritas no
capítulo 05, divisão 01, subdivisão 01, rubricas de classificação eco-
nómica 07.01.14.A0.00, construções militares, e 02.02.03, Conservação
de Bens, do orçamento do Ministério da Defesa Nacional — Força
Aérea e, nos anos de 2005 e 2006, serão suportados por dotações
a inscrever no orçamento da Defesa Nacional — Força Aérea.

5.o A execução das despesas de cada ano será precedida da apre-
sentação de programas anuais de execução elaborados de acordo com
as normas definidas pelo Ministério das Finanças e da Administração
Pública, através da Direcção-Geral do Orçamento.

1 de Outubro de 2004. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas. — O Ministro
das Finanças e da Administração Pública, António José de Castro
Bagão Félix.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Portaria n.o 1103/2004 (2.a série). — Considerando que o Estado
celebrou com a Papelaco Telemática, Actividades de Tecnologia Infor-
mática, S. A., os contratos públicos de aprovisionamento de suportes
lógicos n.os 911 963 e 911 964, homologados pela portaria n.o 161/99
(2.a série), de 23 de Fevereiro;

Considerando que as dificuldades económicas e a falta de recursos
humanos sofridas por aquela empresa fornecedora do Estado, desde
Fevereiro de 2003, conduziram à decisão da administração da Papelaco
Telemática, Actividades de Tecnologia Informática, S. A., de cessar
a actividade comercial da empresa perante a administração fiscal com
data reportada a 31 de Dezembro de 2003;

Considerando que se encontra a decorrer, desde Abril de 2004,
junto do 3.o Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, o processo
de falência n.o 417/04.1TYLSB, requerido pela Companhia IBM Por-
tuguesa, S. A., em que a empresa fornecedora é requerida;

Considerando que o processo de falência supra-referido não colide
com uma eventual cedência da posição contratual da empresa for-
necedora nos contratos públicos de aprovisionamento que celebrou
com o Estado, através da Direcção-Geral do Património, uma vez
que a mesma não acarretaria qualquer prejuízo para a massa falida;

Considerando que a empresa, do mesmo grupo, PAPELACO
TI — Soluções Globais de Telecomunicações e Informática, S. A.,
assumiu comercial e tecnicamente toda a base instalada de equipa-
mentos da empresa actualmente desactivada Papelaco Telemática,
Actividades de Tecnologia Informática, S. A., e passou a exercer toda
a sua actividade comercial;

Considerando que, na sequência da referida cessação da actividade
comercial e consequente impossibilidade legal de continuar a cumprir
as sua obrigações contratuais para com o Estado, a Papelaco Tele-
mática, Actividades de Tecnologia Informática, S. A., nos termos do
n.o 1 do artigo 68.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, solicitou
à Direcção-Geral do Património autorização para ceder a sua posição
contratual nos contratos públicos de aprovisionamento de suportes
lógicos n.os 911 963 e 911 964 a favor da PAPELACO TI - Soluções
Globais de Telecomunicações e Informática, S. A., e que foram cum-
pridos os formalismos contidos nas alíneas a) e b) do n.o 2 do mesmo
artigo:

Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Tesouro e das

Finanças, o seguinte:
1.o Autorizar a cessão da posição contratual a favor da PAPELACO

TI — Soluções Globais de Telecomunicações e Informática, S. A.,
sociedade cessionária, relativamente aos contratos públicos de apro-
visionamento n.os 911 963 e 911 964 (suportes lógicos), homologados
pela portaria n.o 161/99 (2.a série), de 23 de Fevereiro, em que é
cedente a sociedade Papelaco Telemática, Actividades de Tecnologia
Informática, S. A., transferindo-se a sua titularidade para a sociedade
cessionária.

2.o A PAPELACO TI — Soluções Globais de Telecomunicações
e Informática, S. A., com o número de identificação de pessoa colectiva
503280550, tem a sua sede na Rua do Visconde Moreira Rey, 18,
em Linda-a-Pastora, freguesia de Queijas, concelho de Oeiras.

3.o A presente portaria produz efeitos a partir da data da sua
publicação.

6 de Outubro de 2004. — O Secretário de Estado do Tesouro e
das Finanças, Luís Miguel Gubert Morais Leitão.


