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Despacho (extracto) n.o 6811/2004 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 15 de Março de 2004, no uso da delegação de competências:

Pedro Ricardo de Sousa Pereira e Silva, escrivão auxiliar do Tribunal
da Comarca de Oliveira do Hospital — exonerado, a seu pedido,
com efeitos desde 8 de Março de 2004.

17 de Março de 2004. — O Subdirector-Geral, J. Matos Mota.

Despacho (extracto) n.o 6812/2004 (2.a série). — Por despacho
de 17 de Março de 2004 do subdirector-geral da Administração da
Justiça, por delegação do director-geral (Diário da República, 2.a série,
n.o 203, de 3 de Setembro de 2003):

Carlos Manuel Piçarra Acácio, escrivão-adjunto do Tribunal da
Comarca de Albufeira — autorizada a permuta para idêntico lugar
do Tribunal da Comarca de Loulé.

Mécia Cabrita Guerreiro Borralho, escrivã-adjunta do Tribunal da
Comarca de Loulé — autorizada a permuta para idêntico lugar do
Tribunal da Comarca de Albufeira.

(Aceitação: dois dias.)
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Março de 2004. — A Directora de Serviços, Helena Almeida.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 6813/2004 (2.a série). — Através do despacho
n.o 20 814/2002, do Ministro da Economia, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 222, de 25 de Setembro de 2002, foi estabelecida
a fórmula de cálculo do índice de rendimento (IR) para os projectos
no âmbito do Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial
(SIME).

A reformulação do Sistema de Incentivos à Modernização Empre-
sarial (SIME) e a criação do SIME — Inovação, no âmbito do Pro-
grama de Incentivos à Modernização da Economia (PRIME), jus-
tificam reequacionar o cálculo do IR, de forma a promover uma selec-
tividade mais adequada à realidade dos projectos.

Nestes termos, determina-se o seguinte:
1 — O cálculo do índice de rendimento (IR) é efectuado através

da seguinte fórmula:
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em que:

RG(t) constitui o valor de RG para a empresa promotora no
ano t;

RF(t) constitui o valor de RF para a empresa promotora no
ano t;

RG(0) constitui o valor de RG para o ano anterior ao projecto;
RF(0) constitui o valor de RF para o ano anterior ao projecto;
DE(t) constitui o valor de DE para o ano t;
t é um índice relativo ao ano;
n representa o ano cruzeiro do projecto;
m é igual a n-3 para projectos com duração máxima de cinco anos

e n-4 para projectos com duração superior a cinco anos, sendo
que m » 1;

r representa a taxa EURIBOR a um ano;
* representa o indicador de valor estimado.

2 — O cálculo do RG e RF deverá ser efectuado com exclusão
dos resultados extraordinários.

3 — Em casos excepcionais devidamente justificados e sob proposta
do gestor do PRIME, poderá ser autorizada, por despacho do Ministro
da Economia, a adopção de um período de referência diferente para

o cálculo de RG(0), de forma a evitar a eventual afectação da base
de cálculo por condições de exploração anormais. Caso sejam uti-
lizadas para o efeito contas intercalares, estas deverão ser sempre
legalmente certificadas.

4 — No âmbito do SIME, os valores mínimos do índice de ren-
dimento (IR) são os seguintes:

Indústria — (CAE 15 a 37) — 1750;
Comércio (CAE 50 a 52) — 1750;
Serviços de informática, Investig. e Desenv. (CAE 72 e

73) — 1750;
Construção — (CAE 45) — 2200;
Transportes — (CAE 60 a 64) — 2200;
Turismo — (CAE 551, 552, 926, 9304) — 950;
Outros sectores — (restantes CAE) — 2600.

5 — Os valores de IR definidos nos números anteriores são majo-
rados em 50 % para projectos a desenvolver na Região de Lisboa
e Vale do Tejo, com um limite máximo de majoração de 1000.

6 — Em casos de projectos de reestruturação de empresas e sob
proposta do Gestor do PRIME, pode ser autorizada a aceitação de
projectos com valores de IR inferiores aos definidos nos números
anteriores, mediante despacho do Ministro da Economia.

7 — O presente despacho é aplicável a partir da entrada em vigor
das alterações que vierem a ser aprovadas no âmbito do SIME e
do SIME — Inovação.

5 de Março de 2004. — O Ministro da Economia, Carlos Manuel
Tavares da Silva.

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo
do Ministério da Economia

Despacho n.o 6814/2004 (2.a série). — Por despacho do director
regional de 18 de Março de 2004:

Eva Maria Rebelo de Oliveira Trindade e Lucília Fernanda Gonçalves
Rodrigues Rosa Firmino Simões, técnicas profissionais especialistas
principais, Jorge Manuel Duarte Mendes e Maria Antonieta Catalão
Sotta, técnicos profissionais especialistas, Elisabeth de Fátima Frei-
tas Ferreira, técnica profissional de 1.a classe, e Ana Paula Tanganho
dos Reis Galante Correia, assistente administrativa princi-
pal — autorizada a recuperação de vencimento de exercício perdido
num total de 10, 17, 30, 14, 30 e 30 dias, respectivamente.

18 de Março de 2004. — O Director Regional, João Correia Neves.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Direcção-Geral das Florestas

Despacho n.o 6815/2004 (2.a série). — Por despacho do Secre-
tário de Estado das Florestas de 15 de Dezembro de 2003 a técnica
superior principal da carreira de engenheiro do quadro desta Direc-
ção-Geral Dina Maria Silva Santos Ribeiro é nomeada em regime
de substituição para o cargo de chefe de divisão de Valorização dos
Produtos Florestais. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

30 de Dezembro de 2003. — O Chefe de Divisão, Luís de Sá
Guimarães.

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Despacho n.o 6816/2004 (2.a série). — Reconhecimento de téc-
nicos em modo de produção biológico. — Para os devidos efeitos se
torna público que foi conferido a Maria Helena dos Santos Duarte
o reconhecimento como técnico em modo de produção biológico,
na área da produção vegetal, nos termos do Regulamento para o
Reconhecimento das Organizações de Agricultores em Modo de Pro-
dução Biológico e dos Técnicos em Modo de Produção Biológico,
aprovado pela Portaria n.o 180/2002, de 28 de Fevereiro, com a última
redacção dada pela Portaria n.o 422/2003, de 22 de Maio.

O reconhecimento produz efeitos a partir do dia imediato ao da
sua publicação, na 2.a série do Diário da República.

17 de Março de 2004. — O Presidente, C. Mattamouros Resende.


