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a contar da publicação do presente aviso. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Março de 2008. — A Chefe da Divisão de Organização e Re-
cursos Humanos, Paula Freitas. 

 Aviso n.º 11994/2008
Por despacho do vice -presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte de 18 de Janeiro de 2008, foi 
Ana Isabel Sousa Fernandes Marrana, técnica superior de 1.ª classe do 
quadro privativo da ex -Comissão de Coordenação da Região do Norte, 
nomeada, nos termos do artigo 15.º do n.º 3 al. b) da Lei n.º 10/2004 de 
22 de Março, técnica superior principal do mesmo quadro, com efeitos 
a partir de 5 de Julho de 2007. (Não carece de fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas.)

8 de Abril de 2008. — A Chefe da Divisão de Organização e Recursos 
Humanos, Paula Freitas. 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Protocolo n.º 10/2008
A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), criou as Ad-

ministrações das Regiões Hidrográficas (ARH), que têm por atribuição 
a protecção e a valorização dos componentes ambientais das águas, na 
respectiva área territorial, com competência, entre outras, na emissão de 
títulos de utilização dos recursos hídricos e sua fiscalização (artigo 9.º);

Mais se estabelece na alínea b) do n.º 7 do artigo 9.º da lei da Água e 
no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio, 
que mediante protocolo ou contrato de parceria podem as ARH delegar 
total ou parcialmente no ICNB, I.P., as competências de licenciamento 
e fiscalização de utilização dos recursos hídricos sitos em áreas classi-
ficadas sob jurisdição daquele;

Considerando que nos termos do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 208/2007, 
de 29 de Maio, as ARH iniciaram o seu funcionamento em regime de 
instalação e que, até ao termo desse período, de acordo com o n.º 1 do ar-
tigo 103.º da lei da Água e o n.º 1 artigo 93.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, 
de 31 de Maio, as suas competências de licenciamento e fiscalização são 
asseguradas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
nas respectivas áreas de actuação, através dos seus serviços competentes;

Considerando que o ICNB, I.P., nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 136/2007, de 27 de Abril, tem por missão propor, acom-
panhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza 
e da biodiversidade e a gestão das áreas classificadas;

Considerando ainda que, de entre as suas atribuições, o ICNB, I.P., 
exerce funções de autoridade nacional para a conservação da natureza 
e da biodiversidade, promovendo e assegurando a preservação, conser-
vação e utilização dos valores naturais,

Ao abrigo da alínea b) do n.º 7 do artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 103.º 
da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e do n.º 1 do artigo 13.º e n.º 1 
do artigo 93.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio,

Entre:
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo, adiante abreviadamente designada por CCDR — Lisboa 
e Vale do Tejo e representado neste acto pela vice -presidente, Dr.ª Fer-
nanda do Carmo, e o Instituto da Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade, I.P., adiante abreviadamente designado por ICNB, I.P., e 
representado neste acto pela vice -presidente, Dr.ª Anabela Rodrigues 
dos Santos Trindade, conforme despacho de delegação de competências 
n.º 16344/2007, de 27 de Julho,

É celebrado o presente Protocolo nos termos e condições seguintes:

Cláusula 1.ª
A CCDR -Lisboa e Vale do Tejo delega no ICNB, I.P., as suas com-

petências relativas ao licenciamento e à fiscalização da utilização do 
domínio público marítimo sito em áreas protegidas de âmbito nacional 
sob jurisdição do ICNB, I.P.

Cláusula 2.ª
A vigência do presente Protocolo inicia -se na data da sua assina-

tura e cessa na data do termo do período de instalação das ARH cujas 
competências a CCDR -Lisboa e Vale do Tejo exerce, relativamente à 
respectiva área territorial de actuação.

Este Protocolo é assinado em dois exemplares devidamente auten-
ticados.

16 de Agosto de 2007. — Pela CCDR — Lisboa e Vale do Tejo, 
a Vice -Presidente, Fernanda do Carmo. — Pelo ICNB, I. P., a Vice-
-Presidente, Anabela Trindade. 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo

Aviso n.º 11995/2008
Nos termos dos artigos 61.º e 68.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de De-

zembro e dos artigos 21.º, 23 e 24.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, 
de 31 de Maio, torna -se público que deu entrada na Comissão de Co-
ordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) 
um pedido de utilização dos recursos hídricos com o fim de implantar 
serviços de apoio à navegação na albufeira de Alqueva, implicando 
investimento avultado e integrando a prestação de serviços tais como, 
posto para venda de combustíveis, zona destinada à manutenção de 
embarcações, posto de socorros e vigilância. A referida utilização 
localiza -se na Freguesia da Amieira, no Concelho de Portel e possui 
as seguintes características:

Construção e exploração de serviço de apoio à navegação fluvial, 
constituída por cais/embarcadouro, rampa de varadouro e posto de abas-
tecimento de combustíveis líquidos. São ainda pretendidas instalações e 
serviços de natureza comercial e estruturas associadas, nomeadamente 
serviços de apoio/recepção, com bar/cafetaria e loja de conveniência, 
serviços de apoio/oficina de barcos, serviços de apoio/balneários, par-
que exterior da oficina de barcos, parque de estacionamento de barcos 
e reboques, arruamentos e zonas de circulação, estruturas associadas 
à captação de água superficial e subterrânea, tratamento e rejeição de 
águas residuais domésticas.

Convidam -se todos os interessados para, querendo, requerer junto da 
CCDR Alentejo, um idêntico pedido de atribuição de concessão com o 
objecto e finalidade ora publicitada, durante o prazo de 30 dias úteis a 
contar da data de publicação do presente Aviso.

Caso se verifique a apresentação de pedidos idênticos, será iniciado 
um procedimento concursal entre os interessados, conforme prevê a 
alínea d) do n.º 4 do artigo 21.º, do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 
31 de Maio.

Convidam -se ainda todos os interessados que se julguem lesados 
com a referida pretensão, para, querendo, apresentar, por escrito as suas 
objecções à atribuição da mencionada utilização, durante o prazo de 30 
dias úteis a contar da data da publicação do presente Aviso (Não carece 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

Para informações complementares, os interessados deverão dirigir -se 
à CCDR Alentejo, Estrada das Piscinas, 193, 7004 -514 Évora, Telefone: 
(+351) 266740300, Fax: (+351) 266706562, e -mail: expediente@ccdr -a.
gov.pt.

18 de Janeiro de 2008. — A Presidente, Maria Leal Monteiro. 

 Aviso n.º 11996/2008
Nos termos dos artigos 61.º e 68.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezem-

bro e dos artigos 21.º, 23.º e 24.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 
de Maio, torna -se público que deu entrada na Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) um pedido 
de utilização dos recursos hídricos com o fim de captar água da albufeira 
de Monte Novo para rega de área superior a 50 ha. A referida utilização 
localiza -se na freguesia de Nossa Senhora de Machede, concelho de 
Évora e possui as seguintes características:

Captação de água do domínio público hídrico para rega de 1.000 ha, 
através de bombas submersíveis com flutuadores, cujas Coordenadas 
Hayford -Gauss Militares são M = 235.687,75m; P = 175.125,42, cap-
tando um volume máximo anual de 1.589.500 m3.

Convidam -se todos os interessados para, querendo, requerer junto da 
CCDR Alentejo, um idêntico pedido de atribuição de concessão com o 
objecto e finalidade ora publicitada, durante o prazo de 30 dias úteis a 
contar da data de publicação do presente Aviso.

Caso se verifique a apresentação de pedidos idênticos, será iniciado 
um procedimento concursal entre os interessados, conforme prevê a 
alínea d) do n.º 4 do artigo 21.º, do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 
31 de Maio.

Convidam -se ainda todos os interessados que se julguem lesados 
com a referida pretensão, para, querendo, apresentar, por escrito as 
suas objecções à atribuição da mencionada utilização, durante o prazo 
de 30 dias úteis a contar da data da publicação do presente Aviso (Não 
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

Para informações complementares, os interessados deverão dirigir -se 
à CCDR Alentejo, Estrada das Piscinas, 193, 7004 -514 Évora, Telefone: 
(+351) 266740300, Fax: (+351) 266706562, e -mail: expediente@ccdr -a.
gov.pt.

28 de Janeiro de 2008. — A Presidente, Maria Leal Monteiro. 




