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3 — Ficam ratificados todos os actos que desde 9 de Abril de 2003
tenham sido praticados pelo conselho directivo do IGM no âmbito
das competências ora subdelegadas.

16 de Dezembro de 2003. — O Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Economia, Franquelim Fernando Garcia Alves.

Gabinete do Secretário de Estado do Turismo

Despacho n.o 329/2004 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 3
do artigo 12.o dos Estatutos da Região de Turismo de Évora, aprovados
pelo Decreto-Lei n.o 73/93, de 10 de Março, e para os efeitos previstos
na subalínea i) da alínea c) do n.o 1 do artigo 12.o, nomeio Miguel
Maria de Melo Breyner representante do Ministério da Economia
na Comissão Regional da Região de Turismo de Évora.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.

12 de Dezembro de 2003. — O Secretário de Estado do Turismo,
Luís Manuel Miguel Correia da Silva.

Despacho n.o 330/2004 (2.a série). — Nos termos do artigo 5.o
da Lei Orgânica do XV Governo Constitucional e dos artigos 35.o
a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro, e no âmbito
dos poderes que me são conferidos pelo despacho n.o 8472/2003
(2.a série), de 9 de Abril, do Ministro da Economia, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 101, de 2 de Maio de 2003:

1 — Subdelego no coordenador da componente para os sectores
da indústria, energia, construção e transportes do Programa de Incen-
tivos à Modernização da Economia (PRIME), Prof. Doutor Miguel
Jorge de Campos Cruz, as seguintes competências referentes ao sector
do turismo:

1.1 — Homologar pedidos de atribuição de incentivo até ao mon-
tante de E 200 000 por candidatura, desde que assegurado o respectivo
cabimento orçamental;

1.2 — Homologar a não elegibilidade de pedidos de atribuição de
incentivos;

1.3 — Proceder a ajustamentos ou correcções dos montantes de
incentivos atribuídos no âmbito de candidaturas já homologadas, desde
que:

a) O valor de tais ajustamentos ou correcções não exceda por
candidatura o equivalente a 10 % do montante total homo-
logado, até ao limite de E 200 000;

b) A fundamentação para a produção de tais ajustamentos ou
correcções da responsabilidade do gestor fique devidamente
exarada, por escrito, na respectiva documentação ou dossier
de candidatura;

1.4 — Autorizar a conclusão financeira dos investimentos por fundo
que não impliquem descativações ou, havendo descativação, esta não
seja superior a 30 % do respectivo incentivo e desde que se encontre
assegurado o cumprimento dos objectivos que presidiram à aprovação
do projecto;

1.5 — Autorizar a alteração da localização geográfica, locação, alie-
nação e onerarão, no todo ou em parte, dos bens adquiridos para
a execução dos projectos apoiados no âmbito do PRIME, pelas res-
pectivas entidades beneficiárias;

1.6 — Autorizar a desistência de projectos homologados, bem como
os procedimentos inerentes à mesma;

1.7 — Proceder à homologação dos saldos finais de planos de for-
mação profissional, determinando a conclusão do investimento cor-
respondente, incluindo a consequente desactivação do incentivo sem-
pre que a ela haja lugar, nos termos referidos no n.o 1.4.

2 — Para efeitos do disposto no n.o 1.4, entende-se por conclusão
financeira dos investimentos por fundo o estado processual de uma
candidatura quando, após a análise e verificação física, documental
e contabilística da realização do investimento co-financiado, é emitida
a última ordem de pagamento ou de devolução relativamente a essa
componente de investimento.

3 — O Gabinete de Gestão do PRIME enviará trimestralmente
informação sobre os actos praticados ao abrigo das competências sub-
delegadas pelo presente despacho.

4 — Ficam ratificados todos os actos praticados pelo ora subde-
legado após a exoneração do gestor do PRIME, engenheiro Luís Alves
Monteiro.

5 — O presente despacho produz efeitos até à data da nomeação
do gestor do PRIME.

15 de Dezembro de 2003. — O Secretário de Estado do Turismo,
Luís Manuel Miguel Correia da Silva.

Direcção-Geral da Energia

Despacho n.o 331/2004 (2.a série). — Ao abrigo do artigo 5.o
do anexo II da Portaria n.o 362/2000, de 20 de Junho, alterada pela
Portaria n.o 690/2001, de 10 de Julho, conjugado com a alínea k)
do despacho n.o 23 456/2001 (2.a série), de 30 de Outubro, do direc-
tor-geral da Energia, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 269, de 20 de Novembro de 2001, reconheço a DELTAQ — Ins-
pecções Técnicas e Apoio à Indústria, L.da, com sede na Rua de
Agostinho Silva Rocha, 945, Nogueira da Maia, como entidade ins-
pectora das redes e ramais de distribuição e instalações de gás, man-
tendo-se a sua validade enquanto se verificarem os requisitos que
estiveram na base do seu reconhecimento, designadamente a acre-
ditação no âmbito do Sistema Português da Qualidade.

25 de Novembro de 2003. — O Subdirector-Geral, Bento de Morais
Sarmento.

Instituto Nacional de Engenharia
e Tecnologia Industrial

Aviso n.o 169/2004 (2.a série). — Por despacho de 10 de Dezem-
bro de 2003 da vice-presidente do conselho directivo do INETI, Dr.a
Conceição Ventura, exarado no uso de poderes delegados, foi auto-
rizada a transição do técnico superior de 1.o classe da carreira técnica
superior, João Alfredo Tavares Amaro, pertencente ao quadro de
pessoal deste Instituto, para lugar a aditar ao mesmo quadro na cate-
goria de especialista de informática, grau 1, nível 2, da carreira de
especialista de informática, nos termos do disposto nos artigos 23.o
e 27.o do Decreto-Lei n.o 97/2001, de 26 de Março. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

Esta nomeação produz efeitos desde 28 de Fevereiro de 2003.

22 de Dezembro de 2003. — O Director de Serviços, Luís Martins.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Portaria n.o 86/2004 (2.a série). — Considerando que a pesca
profissional na lagoa de Santo André é uma importante realidade
sócio-económica;

Considerando o facto de esta lagoa costeira estar incluída na lista
das zonas húmidas de importância internacional (sítio RAMSAR)
desde 8 de Maio de 1996, figurar como zona de protecção especial
para a avifauna (ZPE), criada pelo Decreto-Lei n.o 384-B/99, de 23
de Setembro, nos termos da Directiva n.o 79/409/CEE e ainda cons-
tituir um habitat prioritário (Lagunas 1150) no âmbito da Direc-
tiva 92/43/CEE, incluído no sítio PT CON 0034 Comporta-Galé, cons-
tante da lista nacional de sítios aprovada pela Resolução do Conselho
de Ministros n.o 142/97, de 28 de Agosto, fazem dela um ecossistema
costeiro singular de importância relevante em termos de valores
naturais;

Atendendo a que a intensa actividade da pesca profissional na lagoa
de Santo André tem causado dificuldades na gestão daquela área
e na conservação dos seus valores naturais:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento
Rural e Pescas, ao abrigo da base XXXIII da Lei n.o 2097, de 6 de
Junho de 1959, da alínea d) do artigo 31.o e dos artigos 41.o e 84.o
do Decreto n.o 44 623, de 10 de Outubro de 1962, o seguinte:

1.o É criada uma zona de pesca profissional na lagoa de Santo
André com os seguintes limites, conforme carta que constitui o anexo I
à presente portaria:

A norte — curva de nível 5.00 (máxima cheia);
A nascente e a sul — pela poligonal de coordenadas rectan-

gulares:

1 — M=142875.00 P=126732.50;
2 — M=142875.00 P=126035.00;
3 — M=141725.00 P=125504.00;
4 — M=142743.00 P=125150.00;
5 — M=142294.00 P=125011.00;
6 — M=142213.00 P=125783.00;
7 — M=142000.00 P=126000.00;
8 — M=141678.00 P=126062.00;
9 — M=141315.00 P=126250.00.

A poente — pela duna.

2.o O exercício da pesca na zona criada pelo presente diploma
rege-se pelo regulamento constante do anexo II a esta portaria e que
dela faz parte integrante.
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3.o É proibida a pesca profissional e desportiva na restante área
da lagoa de Santo André e poços adjacentes.

4.o Foi ouvida a Reserva Natural da Lagoa de Santo André e da
Sancha, nos termos da alínea e) do artigo 12.o do Decreto Regu-
lamentar n.o 10/2000, de 22 de Agosto.

17 de Dezembro de 2003. — Pelo Ministro da Agricultura, Desen-
volvimento Rural e Pescas, João M. A. Soares, Secretário de Estado
das Florestas.

ANEXO I

ANEXO II

Regulamento da zona de pesca profissional da Lagoa de Santo
André

1 — Durante o exercício da pesca os pescadores profissionais 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 profissional, válida para a região Sul;
b) Licença especial para a zona de pesca profissional da lagoa

de Santo André;
c) Bilhete de identidade;
d) Título de registo da embarcação.

2 — Os indivíduos que exerçam a pesca na zona de pesca pro-
fissional da lagoa de Santo André sem serem possuidores da necessária
licença especial são considerados sem licença de pesca.

3 — É proibida a pesca profissional e desportiva nos seguintes locais,
devidamente sinalizados:

a) A menos de 10 m de embarcadouros;
b) Perímetro distanciado de 25 m das margens das ilhas exis-

tentes no corpo central da lagoa de Santo André, medidos
em situação de máxima emersão das referidas ilhas;

c) Em zonas balneares, durante a respectiva época, a menos
de 50 m da linha de praia.

4 — São definidos por edital da Direcção-Geral das Florestas, con-
sultada a Direcção Regional de Agricultura do Alentejo e a Reserva

Natural da Lagoa de Santo André e da Sancha, nos termos da alínea e)
do artigo 12.o do Decreto Regulamentar n.o 10/2000, de 22 de Agosto:

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 aparelhos de pesca autorizados e suas características;
d) As dimensões mínimas das malhas das redes;
e) O número máximo de aparelhos de pesca a utilizar por dia

e por pescador;
f) O número máximo de licenças especiais a atribuir;
g) Os locais onde são emitidas as licenças especiais;
h) As zonas em que, para efeitos de protecção das populações

piscícolas e ou espécies de conservação prioritária, fica inter-
dita a pesca;

i) Os dias em que é permitido pescar.

5 — É obrigatória a declaração anual em modelo próprio à Direc-
ção-Geral das Florestas, das capturas efectuadas, por espécie.

6 — As licenças especiais são gratuitas e serão atribuídas apenas
aos pescadores que apresentaram registo de capturas no ano civil
anterior ou no último ano em que tenham obtido licença especial
para esta zona, de acordo com a seguinte ordem de prioridades:

a) Pescadores profissionais residentes na freguesia de Santo
André;

b) Pescadores profissionais que tenham a pesca como actividade
principal;

c) Outros pescadores profissionais.

7 — Será atribuído um número de registo a cada pescador possuidor
de uma licença especial.

8 — As artes de pesca autorizadas para o exercício da pesca pro-
fissional nesta zona são as seguintes:

a) Cana ou linha de mão;
b) Nassas ou galrichos, para a captura da enguia;
c) Redes de emalhar de um pano, fundeadas;
d) Covos, para a captura de lagostim.

9 — Para o exercício da pesca profissional, cada pescador deverá
marcar de forma visível os seus aparelhos de pesca, em todos os
seus componentes em que tal seja possível, para fins de identificação,
com o número de registo do respectivo proprietário referido no n.o 7
do presente regulamento.

10 — As redes e outros aparelhos de pesca encontrados sem iden-
tificação serão considerados em abandono e perdidos a favor do
Estado.

11 — É proibido transportar nas embarcações, reter nas margens
e utilizar aparelhos de pesca diferentes dos legalmente autorizados
para esta zona ou que não estejam devidamente marcados de acordo
com o estabelecido no n.o 9 do presente Regulamento.

12 — Nenhuma arte pode ter qualquer dos seus extremos fixado
a terra firme.

13 — A partir de terra firme só pode ser utilizada a cana ou linha
de mão.

14 — É proibido utilizar fontes luminosas (candeio) para efeitos
de chamariz de peixe.

15 — As redes de emalhar fundeadas de um pano não podem per-
manecer caladas por mais de vinte e quatro horas em cada período
de trinta e seis horas.

16 — As redes e os outros aparelhos de pesca têm que ficar inter-
valados uns dos outros de uma distância nunca inferior ao triplo do
comprimento do aparelho de pesca mais comprido.

17 — Nenhuma arte pode ser calada de forma a prejudicar outra
que já o esteja.

18 — É permitida a pesca desportiva nos termos previstos no
Decreto n.o 44623, de 10 de Outubro de 1962, com as alterações
introduzidas pelo Decreto n.o 312/70, de 6 de Julho, e demais legislação
aplicável.

19 — Todos os pescadores profissionais que pratiquem a pesca na
zona de pesca profissional da lagoa de Santo André ficam obrigados
a fornecer à Direcção Regional de Agricultura do Alentejo e à Reserva
Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, sempre que lhes
for exigido, os elementos que aquelas entidades entenderem neces-
sários para efeitos de estudos estatísticos e biométricos das espécies
capturadas.

20 — Em circunstâncias especiais e com carácter de excepção,
nomeadamente quando se verificar uma acentuada diminuição do
nível de água, de modo a assegurar a protecção das populações pis-
cícolas, a Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, ouvida a
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, pode, através
de edital, determinar a suspensão total ou parcial da pesca, por perío-
dos não superiores a 30 dias.
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21 — 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.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Pescas

Despacho n.o 332/2004 (2.a série). — 1 — Na sequência do meu
despacho n.o 13 107/2003 (2.a série), de 7 de Abril, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 4 de Julho de 2003, tendo em conta a
complexidade e responsabilidade do cargo para o qual foi designado,
nomeio, nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o e
no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, assessor
do meu Gabinete, em regime de destacamento, o médico veterinário
António Manuel Lopes Pina Fonseca, assessor do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior, para prestar
funções no âmbito da coordenação nacional das medidas de combate
à erradicação da tuberculose, brucelose e leucose enzoótica bovinas,
da peripneumonia contagiosa dos bovinos e da brucelose dos pequenos
ruminantes e doença da Aujesky, sendo suportado pelas verbas do
meu Gabinete o valor mensal correspondente à diferença entre a
sua categoria e a de adjunto de gabinete, acrescido do montante esta-
belecido para as despesas de representação do cargo de director de
serviços.

2 — O nomeado terá ainda direito quando se deslocar em missão
oficial no País ou no estrangeiro aos abonos das correspondentes
despesas de transporte e de ajudas de custo no montante igual ao
que estiver em vigor para o índice em que está integrado na função
pública.

3 — A presente nomeação reporta-se à data do despacho
n.o 13 107/2003, referido no n.o 1, mantendo-se em vigor até à cessação
das minhas actuais funções podendo, no entanto, ser revogada a todo
o tempo.

21 de Dezembro de 2003. — O Secretário de Estado Adjunto e
das Pescas, Luís Filipe Vieira Frazão Gomes.

Direcção-Geral de Veterinária

Direcção de Serviços de Gestão e Administração

Rectificação n.o 31/2004. — Por ter saído com inexactidão o n.o 2
do aviso n.o 13 513/2003 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 292, de 19 de Dezembro de 2003 (a p. 18 551), respeitante
à abertura de concurso para a categoria de técnico profissional prin-
cipal da carreira de técnico profissional, rectifica-se que onde se lê:

«2 — Lugares a preencher — o concurso visa o preenchimento de
5 dos 28 lugares da dotação global da carreira, nas áreas funcionais
de apoio à tomada de decisão, designadamente na recolha e com-
pilação de elementos necessários à tomada de decisão do pessoal
técnico e técnico superior, tendo sido fixadas as seguintes quotas,
nos termos da alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o e do n.o 3 do artigo 8.o

do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:

Cinco lugares, a preencher por funcionários do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Veterinária;

Um lugar, a preencher por funcionário que não pertença ao
quadro de pessoal da Direcção-Geral de Veterinária.»

deve ler-se:

«2 — Lugares a preencher — o concurso visa o preenchimento de
6 dos 28 lugares da dotação global da carreira, nas áreas funcionais
de apoio à tomada de decisão, designadamente na recolha e com-
pilação de elementos necessários à tomada de decisão do pessoal
técnico e técnico superior, tendo sido fixadas as seguintes quotas,
nos termos da alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o e do n.o 3 do artigo 8.o

do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:

Seis lugares, a preencher por funcionários do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Veterinária;

Um lugar, a preencher por funcionário que não pertença ao
quadro de pessoal da Direcção-Geral de Veterinária.».

23 de Dezembro de 2003. — A Directora de Serviços, Aida Sebastião
Palminha.

Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas

Despacho n.o 333/2004 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Dezembro de 2003 do vice-presidente do Instituto Nacional de Inves-
tigação Agrária e das Pescas, na qualidade de substituto legal:

Rui Tainha Ribeiro do Rosário, investigador principal do quadro deste
Instituto, colocado na Estação Agronómica Nacional — nomeado
investigador-coordenador, da carreira de investigação do quadro
de pessoal deste mesmo Instituto, lugar criado pela portaria
n.o 1507/2003, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 284,
de 10 de Dezembro de 2003, a extinguir quando vagar, com efeitos
desde 10 de Agosto de 2002, considerando-se exonerado do lugar
anterior a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

18 de Dezembro de 2003. — O Presidente, José Empis.

Direcção de Serviços de Gestão e Administração

Aviso n.o 170/2004 (2.a série):

Inocêncio de Jesus Seita Coelho, investigador auxiliar do quadro de
pessoal do INIAP, a prestar serviço na Estação Agronómica Nacio-
nal, aprovado nas provas públicas de habilitação para o exercício
das funções de coordenação científica (aviso n.o 10 905/2003, de
20 de Outubro) — adquiriu o título de habilitado para o exercício
de funções de coordenação científica, passando a ser remunerado
a partir da data da publicação do presente aviso pela tabela cons-
tante do anexo I do Decreto-Lei n.o 124/99, de 28 de Abril.

23 de Dezembro de 2003. — Pelo Presidente, o Director de Serviços
de Gestão e Administração, Vítor Lucas.

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária

Rectificação n.o 32/2004. — Por ter saído com inexactidão o n.o 1
do aviso n.o 13 229/2003 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 285, de 11 de Dezembro de 2003 (p. 18 271), respeitante
à abertura de concurso interno de acesso misto para a categoria de
técnico profissional principal da carreira de técnico profissional de
laboratório, rectifica-se que onde se lê:

«1 — Nos termos do n.o 1 do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho de 14 de Novembro
do director do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária
(LNIV), se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso misto para o provimento de oito lugares na
categoria de técnico profissional principal, da carreira de técnico pro-
fissional de laboratório, do quadro de pessoal do LNIV, aprovado
pela Portaria n.o 656/99, de 17 de Agosto, sendo fixadas as seguintes
quotas:

a) Para funcionários pertencentes ao quadro de pessoal do
LNIV — sete lugares;

b) Para funcionários não pertencentes ao quadro de pessoal do
LNIV — um lugar, para exercer funções na sede, em Lisboa.»

deve ler-se:

«1 — Nos termos do n.o 1 do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho de 14 de Novembro
de 2003 do director do Laboratório Nacional de Investigação Vete-
rinária (LNIV), se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso misto para o provimento de nove lugares
na categoria de técnico profissional principal, da carreira de técnico
profissional de laboratório, do quadro de pessoal do LNIV, aprovado
pela Portaria n.o 656/99, de 17 de Agosto, sendo fixadas as seguintes
quotas:

a) Para funcionários pertencentes ao quadro de pessoal do
LNIV — oito lugares;

b) Para funcionários não pertencentes ao quadro de pessoal do
LNIV — um lugar, para exercer funções na sede, em Lisboa.»

22 de Dezembro de 2003. — O Director, Alexandre José Galo.


