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Despacho (extracto) n.o 4478/2000 (2.a série). — Por despacho
do subdirector-geral dos Serviços Judiciários, em substituição do direc-
tor-geral de 11 de Fevereiro de 2000:

Alzira Maria Cristina, assistente administrativa principal do quadro
de pessoal do Supremo Tribunal de Justiça, remunerada pelo esca-
lão 6, índice 280 — promovida assistente administrativa especialista
do mesmo quadro de pessoal, passando a auferir pelo escalão 4,
índice 305.

14 de Fevereiro de 2000. — Pela Directora de Serviços, a Chefe
de Divisão, Luísa Leitão.

Gabinete de Gestão Financeira

Despacho (extracto) n.o 4479/2000 (2.a série). — Por despacho
da directora-geral de 10 de Fevereiro de 2000:

Maria Susete Dique Ribeiro, auxiliar de acção educativa, de nomeação
definitiva, do quadro de pessoal da Escola Secundária Augusto
Cabrita — nomeada, em comissão de serviço, precedendo concurso,
auxiliar administrativa do quadro de pessoal dos Serviços Sociais
deste Ministério, pelo período probatório de um ano, conver-
tendo-se automaticamente em nomeação definitiva, independen-
temente de quaisquer formalidades, no termo daquele período, con-
siderando-se consequentemente exonerada das funções anteriores.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Fevereiro de 2000. — A Directora-Geral, Maria Lucília Men-
des da Silva Simões.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.o 299/2000 (2.a série). — Considerando a importância
sócio-económica e turística que os recursos aquícolas das lagoas da
serra da Estrela têm na região;

Dado que o elevado número de praticantes da pesca desportiva
existentes na região e a intensa procura das lagoas da serra da Estrela
para a prática desta actividade poderá contribuir, a médio prazo, para
uma escassez destes recursos;

Atendendo à necessidade de promover o ordenamento aquícola
das lagoas da serra da Estrela, conciliando a protecção dos recursos
aquícolas com a actividade da pesca, através da introdução de normas
específicas de gestão;

Dado que a Zona de Pesca Reservada do Grupo das Lagoas da
Serra da Estrela, criada pela Portaria n.o 1081/99, de 16 de Dezembro,
não abrange a lagoa da Erva da Fome, na qual a actividade da pesca
carece igualmente de regulamentação;

Considerando ainda que é necessário eliminar a constituição de
lotes prevista nos n.o 11 e 12 do Regulamento da Zona de Pesca
Reservada do Grupo das Lagoas da Serra da Estrela, anexo à Portaria
n.o 1081/99, de 16 de Dezembro, os quais não se justificam face ao
tipo de pesca vadeante praticada nestas lagoas:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, ao abrigo das bases XXIX e XXXIII da
Lei n.o 2097, de 6 de Junho de 1959, e do artigo 5.o do Decreto
n.o 44 623, de 10 de Outubro de 1962, o seguinte:

1.o É criada uma zona de pesca reservada constituída pelo conjunto
das seguintes massas hídricas:

Lagoa Comprida, freguesias de Sabugueiro, Lapa dos Dinheiros
e São Romão, concelho de Seia;

Lagoa Escura, freguesia de Sabugueiro, concelho de Seia;
Lagoa do Vale do Rossim, freguesias de Mangualde da Serra,

Sabugueiro e Santa Maria, concelhos de Gouveia, Seia e
Manteigas;

Lagoa do Viriato, freguesia de Cortes do Meio, concelho da
Covilhã;

Lagoa do Covão de Ferro (ou albufeira da Barragem do Padre
Alfredo), freguesia de Unhais da Serra, concelho da Covilhã;

Albufeira da Barragem do Lagoacho, freguesia do Sabugueiro,
concelho de Seia;

Lagoa do Covão do Forno, freguesia de São Romão, concelho
de Seia;

Poços de Loriga: lagoa do Covão do Meio, lagoa da Francelha,
lagoa Serrano e lagoa do Covão das Quelhas, freguesia de
Loriga, concelho de Seia;

Lagoa Seca, freguesia de Sabugueiro, concelho de Seia;
Lagoa dos Conchos, freguesia de Sabugueiro, concelho de Seia;
Lagoa Redonda, freguesia de Sabugueiro, concelho de Seia;
Lagoa da Erva da Fome, freguesia de Sabugueiro, concelho de

Seia;

Lagoa do Covão do Curral, freguesia de São Romão, concelho
de Seia;

Lagoa de Vale do Conde, freguesia de Sabugueiro, concelho
de Seia;

Lagoa dos Cântaros, freguesia de São Pedro, concelho de
Manteigas.

2.o O exercício da pesca na zona criada pelo presente diploma
rege-se pelo regulamento anexo a esta portaria e que dela faz parte
integrante.

3.o São revogadas as Portarias n.os 747/82, de 30 de Julho, e 1081/99,
de 16 de Dezembro.

4.o A presente portaria entra em vigor no dia imediato ao da sua
publicação.

14 de Fevereiro de 2000. — Pelo Ministro da Agricultura, do Desen-
volvimento Rural e das Pescas, Victor Manuel Coelho Barros, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural.

ANEXO

Regulamento da Zona de Pesca Reservada
das Lagoas da Serra da Estrela

1 — Durante o exercício da pesca os pescadores desportivos devem
fazer-se sempre acompanhar dos documentos a seguir indicados e
dos demais que venham a ser exigidos por qualquer diploma legal:

a) Licença de pesca desportiva, válida para os concelhos de Covi-
lhã, Gouveia, Seia ou Manteigas;

b) Licença especial diária para a Zona de Pesca Reservada das
Lagoas da Serra da Estrela;

c) Bilhete de identidade ou passaporte.

2 — Os indivíduos que exerçam a pesca sem serem possuidores
da necessária licença especial diária são considerados sem licença
de pesca.

3 — A pesca nas massas hídricas que constituem esta zona só pode
ser praticada no período compreendido entre 1 de Maio e 30 de
Setembro, sendo estabelecido por edital da Direcção-Geral das Flo-
restas, dentro do referido período, os períodos de pesca para as dife-
rentes espécies aquícolas.

4 — São definidos por edital da Direcção-Geral das Florestas, con-
sultada a Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior:

a) As espécies aquícolas que podem ser capturadas, respectivos
períodos de pesca e dimensões mínimas;

b) O número máximo de exemplares de cada espécie a capturar
por dia e por pescador;

c) Os iscos permitidos, para além da amostra e da pluma;
d) O número máximo de licenças especiais a atribuir e os res-

pectivos preços;
e) Os locais onde são emitidas as licenças especiais diárias;
f) As massas hídricas nas quais, para efeitos de recuperação

das populações piscícolas, fica interdita a pesca.

5 — Só é permitida a pesca desportiva com cana, não podendo
cada aparelho ter mais de três anzóis ou, no máximo, uma fateixa
com três farpas.

6 — Cada pescador não pode utilizar, simultaneamente, mais de
uma cana.

7 — A pesca só pode ser praticada de terra ou vadeando, todavia,
na lagoa Comprida pode ser autorizado o uso de barco, desde que
não seja movido a motor.

8 — É proibido transportar nas embarcações, reter nas margens
e utilizar aparelhos de pesca diferentes dos legalmente autorizados.

9 — É obrigatório o uso de desenferrador no caso da captura de
exemplares com dimensões inferiores às mínimas estabelecidas.

10 — Sempre que os períodos de pesca estabelecidos para esta zona
não coincidam com os das demais massas hídricas para as mesmas
espécies aquícolas, o transporte das espécies capturadas deverá ser
acompanhado da licença especial diária que autorizou a sua captura.

11 — Em circunstâncias especiais, nomeadamente quando se veri-
ficar uma acentuada diminuição do nível da água, a Direcção Regional
de Agricultura da Beira Interior poderá suspender a venda de licenças
especiais diárias para todas ou apenas para algumas das massas hídricas
que constituem esta zona de pesca reservada, sendo a referida sus-
pensão previamente tornada pública através de edital.

12 — Todos os pescadores que pratiquem a pesca na Zona de Pesca
Reservada das Lagoas da Serra da Estrela ficam obrigados a fornecer
à Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior, sempre que
lhes for exigido, os elementos que aquela entidade entender neces-
sários para efeitos de estudos estatísticos e biométricos das espécies
capturadas, implicando a falta de cumprimento desta obrigação a
impossibilidade de obter novas licenças especiais de pesca para esta
zona durante um ano.
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13 — A presente zona de pesca reservada é sinalizada com tabuletas
de modelo aprovado pela Portaria n.o 22 724, de 17 de Junho de
1967.

14 — Nos casos omissos no presente Regulamento, o exercício da
pesca rege-se pelo disposto no Decreto n.o 44 623, de 10 de Outubro
de 1962, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.o 312/70, de
6 de Julho, e demais legislação aplicável.

Secretaria-Geral

Listagem n.o 68/2000. — Lista nominativa de pessoal do QEI inte-
grado no quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, em lugares a
extinguir quando vagarem, de acordo com o previsto nos artigos 5.o
e 7.o do Decreto-Lei n.o 493/99, de 18 de Novembro.

Nome Categoria Escalão Índice

António José Colombo Bien-
card Almeida.

Operador de sistema
principal.

4 415

Carlos Alberto Garcia Si-
mões.

Técnico superior de
informática de
1.a classe.

4 600

Cesaltina Santos Mota Oli-
veira Pereira.

Chefe de secção . . . 4 400

Domingos Coelho Rocha . . . Servente . . . . . . . . . . 8 180
Elisabete Mendes Caldeira

Jorge Almeida.
Operador de sistema

de 2.a classe.
4 320

Esmeralda Valentim Afonso
Cabecinha.

Chefe da secção . . . 3 370

Isabel Couteiro Coelho . . . . Chefe de secção . . . . 3 370
Joaquim Malaca Almeida

Fava.
Auxiliar de serviços

gerais.
8 215

José Sousa . . . . . . . . . . . . . . . Chefe de secção . . . 3 370
Maria Antónia Neuparth

Vieira Alexandre.
Chefe de secção . . . 3 370

Maria Isabel Lourenço Cas-
queiro Gomes Lopes.

Operador de siste-
ma-chefe.

4 510

Maria Manuela Silva Lou-
renço Mata Costa.

Chefe de repartição 3 500

Vasco Neves Costa Leal . . . . Anotador-pesador
de 1.a classe.

6 225

14 de Janeiro de 2000. — O Secretário-Geral, João Filipe C.
Libório.

Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo
da Qualidade Alimentar

Despacho (extracto) n.o 4480/2000 (2.a série). — Por despacho
de 16 de Fevereiro de 2000 do director-geral de Fiscalização e Controlo
da Qualidade Alimentar:

Maria José Pinto de Figueiredo Cunha, Maria Susete Felício de
Almeida Ruivo Baptista e Paula Cristina de Oliveira Monteiro da
Silva, técnicas profissionais de 2.a classe da carreira técnica pro-
fissional do quadro de pessoal desta Direcção-Geral — nomeadas
definitivamente, precedendo concurso, técnicas profissionais de
1.a classe da carreira técnica profissional, escalão 5, índice 260,
escalão 1, índice 215, e escalão 1, índice 215, respectivamente, do
mesmo quadro, considerando-se exoneradas dos seus anteriores car-
gos a partir da data da aceitação dos novos lugares. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Fevereiro de 2000. — O Director-Geral, João António Ribas
de Sousa e Silva.

Rectificação n.o 634/2000. — Por ter saído com inexactidão o
despacho (extracto) n.o 3570/2000 (2.a série), publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 36, de 12 de Fevereiro de 2000, rectifica-se
que onde se lê «(escalão 240)» deve ler-se «(escalão 2, índice 240)».

16 de Fevereiro de 2000. — O Director-Geral, João António Ribas
de Sousa e Silva.

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

Despacho (extracto) n.o 4481/2000 (2.a série). — Por despacho
do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural de 4 de Janeiro
de 2000:

Isaías Manuel Abrantes Piçarra, assessor principal, da carreira de
engenheiro do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agri-
cultura do Alentejo — nomeado, em regime de substituição, pelo
período de seis meses, no cargo de chefe da Divisão de Culturas
Arvenses. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2000. — Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, Francisco António Ferro.

Despacho (extracto) n.o 4482/2000 (2.a série). — Por despachos
do director regional de Agricultura do Alentejo e do director regional
de Agricultura do Algarve de 14 de Dezembro de 1999 e de 27 de
Janeiro de 2000, respectivamente:

Ana Paula Monteiro Pais, técnica superior de 2.a classe da carreira
de engenheiro do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agri-
cultura do Algarve — transferida para esta Direcção Regional de
Agricultura com a mesma categoria e carreira. (Isentos de fisca-
lização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Fevereiro de 2000. — Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, Francisco António Ferro.

Listagem n.o 69/2000. — 86.a lista nominativa de pessoal do qua-
dro do ex-Instituto Florestal, aprovada por despacho de 29 de Dezem-
bro de 1999 do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, que,
nos termos do n.o 1, alínea b), do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 74/96,
de 18 de Junho, do artigo 42.o do Decreto Regulamentar n.o 16/97,
de 7 de Maio, e da alínea a) do artigo 66.o do Decreto Regulamentar
n.o 24/89, de 11 de Agosto, transita para o mapa I do quadro de
pessoal da Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, aprovado
pela Portaria n.o 290/99, de 28 de Abril, para lugares nunca providos.

O pessoal constante desta lista vai ocupar lugar vago e transita
para o escalão e índice abaixo indicados, mantendo a situação jurí-
dico-funcional do quadro anterior.

Carreira de tractorista

Tractorista

João António Carvalho Gonçalves.

(a) Índice 5, escalão 175.

Carreira de auxiliar agrícola

Auxiliar agrícola

Ermelinda de Assis Trindade (a).

(a) Índice 6, escalão 170.

(Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de Janeiro de 2000. — Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, Francisco António Ferro.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior

Aviso n.o 3660/2000 (2.a série). — Por despachos de 17 de
Janeiro de 2000 do director regional de Agricultura da Beira Interior
e de 28 de Janeiro de 2000 do presidente do Instituto de Hidráulica,
Engenharia Rural e Ambiente:

Luís António Lopes do Nascimento Freches, técnico de 1.a classe
da carreira de técnico — destacado para prestar serviço nesta Direc-
ção Regional, com efeitos a partir de 17 de Janeiro de 2000 e
até 31 de Dezembro do corrente ano.

10 de Fevereiro de 2000. — O Director de Serviços de Adminis-
tração, José António Marques dos Santos.

Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro
e Minho

Aviso n.o 3661/2000 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho
de 21 de Janeiro de 2000 do director regional de Agricultura de


