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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 26873/2008

Tendo em conta a crescente reconversão do olival tradicional em 
intensivo e a plantação, em grande escala, de novos olivais regados, 
designadamente na região do Alentejo;

Considerando que se desconhecem os impactes que a introdução 
daquela forma de exploração, com a referida dimensão, poderá infligir 
nos recursos naturais daquela região, e em particular nos solos:

Determino:
1 — A constituição de um grupo de trabalho do olival (GTO) com 

o objectivo de analisar os impactes da plantação de olival nos solos, 
composto por representantes das seguintes entidades:

a) Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P. (INRB, I. P.), 
que assegurará a sua coordenação e funcionamento, e que será igual-
mente responsável pela realização das análises que o GTO considere 
necessárias;

b) Direcção -Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR);

c) Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP);
d) Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

(DRAP AL).

2 — As referidas entidades deverão comunicar ao INRB, I. P., a 
identificação das pessoas designadas para a respectiva representação 
no grupo de trabalho, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação 
do presente despacho.

3 — O grupo de trabalho reunirá por convocação do INRB, I. P., 
ou a pedido de qualquer um dos restantes membros, sempre que se 
considerar pertinente.

4 — O grupo de trabalho poderá solicitar a presença nas reuniões de 
outras entidades cuja participação considere conveniente.

5 — O grupo de trabalho deverá proceder à realização das análises 
consideradas necessárias ao acompanhamento constante da evolução das 
características e estado da fertilidade dos solos, e à apresentação anual 
de um relatório com as respectivas conclusões.

6 — O primeiro relatório deverá ser apresentado até ao final do 
1.º semestre de 2009.

14 de Outubro de 2008. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva. 

 Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Circunscrição Florestal do Centro

Despacho n.º 26874/2008
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedi-

mento Administrativo e no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005 de 30 de 
Agosto, e no uso dos poderes que me foram conferidos pelo Senhor 
Director Geral dos Recursos Florestais através do despacho n.º 37/2008, 
de 29 de Agosto de 2008.

1 — Subdelego nos chefes dos núcleos florestais do Centro Litoral, 
Engenheiro Rui Miguel de Melo Rosmaninho, da Beira Interior Norte, 
Engenheira Cláudia Vanhakandover Salgueiro, do Pinhal Interior Norte, 
Engenheiro José Joaquim Neves Paúl, do Pinhal e Beira Interior Sul 
Engenheiro José Bernardino Cardoso Dias e do Dão -Lafões, Engenheiro 
Rui Pedro Sobral de Almeida Ferreira, as competências para a prática 
dos actos infra, na área de actuação dos correspondentes serviços da 
Circunscrição Florestal do Centro (CFC):

a) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens e ser-
viços a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho, conjugado com o artigo 27.º do mesmo di-
ploma legal, até ao limite de € 1500, com excepção das que respeitem à 
aquisição de veículos, bens de equipamento informático e comunicações;

b) Autorizar a venda dos produtos florestais das matas nacionais e dos 
perímetros sob administração da DGRF ou de outros produtos próprios, 
dentro dos condicionalismos legais e até ao limite de € 5000, e, nesse 
âmbito, proferir as demais decisões necessárias à sua realização, bem 
como outorgar os respectivos contratos quando a eles houver lugar;

c) Autorizar a libertação de garantias bancárias após o cumprimento 
dos contratos referidos na alínea anterior ou promover o accionamento 
dessas garantias em caso de incumprimento;

d) Autorizar a cessão a favor de terceiros da posição contratual dos 
adquirentes dos produtos florestais vendidos;

e) Autorizar a concessão do abono, antecipado ou não, de ajudas de 
custo em missões de serviço em território nacional e o pagamento de 
transportes, dentro dos condicionalismos legais;

f) Justificar ou injustificar faltas;
g) Gerir os meios humanos e de equipamento afectos aos respectivos 

serviços e a participação daqueles em programas ou acções em que tais 
serviços sejam intervenientes.

2 — Considerando que os procedimentos e critérios a seguir na tra-
mitação processual e tomada de decisão inerentes ao exercício das 
competências previstas no Decreto -Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 
na redacção do Decreto -Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, permitem 
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desde já assegurar a necessária uniformidade de actuação que importa 
garantir, delego nos chefes de núcleo referidos no parágrafo anterior as 
competências para autorizar:

a) As podas de sobreiros e azinheiras previstas no artigo 15.º do 
Decreto -Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio;

b) O corte ou arranque em desbaste de sobreiros e azinheiras pre-
vistos nas alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 3.º do citado Decreto -Lei 
n.º 169/2001;

c) O corte ou arranque de sobreiros isolados conforme previsto no 
n.º 5 do artigo 3.º do mesmo Decreto -Lei n.º 169/2001.

3 — Delego ainda nos dirigentes a que alude o n.º 1 do presente 
despacho a competência para praticar todos os actos conducentes ao 
pagamento voluntário das coimas, previsto no artigo 50.º -A do Regime 
Geral das Contra -Ordenações, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/82, 
de 27 de Outubro, na actual redacção, bem como no artigo 36.º da Lei 
n.º 173/99, de 21 de Setembro.

4 — Delego também nos dirigentes referidos no n.º 1 do presente 
despacho a competência para nomear os instrutores de processos de 
contra -ordenação, instaurar o respectivo procedimento, bem como para 
a prática de todos os actos intercalares da instrução até à decisão final, 
com excepção desta.

5 — Subdelego nos dirigentes referidos no número anterior as se-
guintes competências:

a) Designar os representantes da DGRF, nos termos do artigo 7.º, 
n.º 5, do artigo 8.º, n.º 1, alínea f), e do artigo 9.º, n.º 4, do Decreto -Lei 
n.º 127/2005, de 5 de Agosto, assim como autorizar a prorrogação de 
prazo, nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do mesmo diploma legal;

b) Aprovar os planos de gestão florestal, nos termos do artigo 11.º, 
n.º 2, e do artigo 12.º, n.º 3, do Decreto -Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto;

c) Exercer as competências em matéria de aprovação de planos, 
previstas no artigo 23.º, n.os 5 e 6, do Decreto -Lei n.º 127/2005, de 5 
de Agosto;

d) Exercer as competências estabelecidas no artigo 27.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto.

6 — Nos termos e para os efeitos do Decreto -Lei n.º 202/2004, 
de 18 de Agosto, na redacção do Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 de 
Novembro, a que respeitam os dispositivos legais seguidamente mencio-
nados, subdelego nos dirigentes referidos no n.º 1 do presente despacho 
as seguintes competências:

a) Aprovar os planos a que se reporta o n.º 1 do artigo 8.º, sem prejuízo 
das competências do ICN em áreas classificadas e das ZCM;

b) Estabelecer por edital as normas de acesso dos caçadores a áreas 
de refúgio, para efeitos de correcção de densidade das populações ci-
negéticas (n.º 4 do artigo 54.º);

c) Publicitar por edital o reconhecimento do direito à não caça (artigo 60.º);
d) Autorizar a utilização de furão em acções de ordenamento de 

populações de coelho -bravo e na caça (n.º 2 do artigo 85.º);
e) Autorizar acções de correcção de densidades de espécies cinegéticas 

(n.º 2 do artigo 113.º);
f) Determinar inspecções a zonas de caça para avaliação do cum-

primento das obrigações a que os seus titulares estão vinculados 
(artigos 29.º, n.º 1, e 44.º).

7 — No âmbito das disposições legais sobre pesca nas águas interio-
res, designadamente a Lei n.º 2097, de 6 de Junho de 1959, e o Decreto 
n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962, subdelego nos dirigentes aludidos 
no número anterior as competências seguidamente enunciadas:

a) Estabelecer obrigações dos concessionários de obras hidráulicas 
durante os processos de esvaziamento da albufeira (n.º 1 da base xvii 
da Lei n.º 2097);

b) Estabelecer a proibição de pescar a que se refere a primeira parte 
do artigo 43.º do Decreto n.º 44 623;

c) Emitir os pareceres a que se referem as alíneas b) e d) do artigo 47.º 
do Decreto n.º 44 623;

d) Emitir o parecer sobre o esgoto ou esvaziamento de massas de 
água, a que se refere o artigo 48.º do Decreto n.º 44 623;

e) Emitir o parecer a que se refere o artigo 79.º do Decreto n.º 44 623.

8 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, na 
redacção do Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, e no se-
guimento do despacho n.º 3732, publicado no Diário da República, 
de 16 de Fevereiro de 2006, subdelego no chefe da Divisão de Caça 
e Pesca, engenheiro Jorge Humberto André Cancela, as competências 
seguidamente enunciadas:

a) Autorizar a captura de exemplares de espécies cinegéticas, seus ovos 
ou crias, desde que para os fins seguintes: garantir um adequado estado 

sanitário das populações, repovoamento ou reprodução em cativeiro 
(última parte do n.º 2 do artigo 4.º);

b) Estabelecer por edital os locais onde a jornada de caça ao pombo, 
tordo e estorninho -malhado pode ser permitida depois das 16 horas 
(n.º 2 do artigo 88.º).

9 — No âmbito das disposições legais sobre pesca nas águas interio-
res, designadamente a Lei n.º 2097, de 6 de Junho de 1959, e o Decreto 
n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962, subdelego no dirigente aludido 
no número anterior as competências para provar as intervenções nas 
concessões de pesca a que se refere o artigo 12.º do Decreto n.º 44 623.

10 — Pelo presente despacho ratifico todos os actos praticados pelos 
supra -identificados dirigentes, no âmbito dos poderes ora delegados 
e subdelegados, entre 21 de Dezembro de 2007 e a data de início de 
vigência do presente despacho

11 — O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação.
29 de Agosto de 2008. — O Director, António Gravato. 

 Direcção-Geral de Veterinária

Despacho n.º 26875/2008
O Decreto -Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, transpõe para ordem 

jurídica interna a Directiva n.º 2004/28/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março, e parcialmente a Directiva n.º 2001/82/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro, que esta-
belece o código comunitário relativo aos medicamentos veterinários, 
e a Directiva n.º 2006/130/CE, da Comissão de 11 de Dezembro, que 
determina os critérios de isenção da receita veterinária para determinados 
medicamentos veterinários aplicáveis a animais produtores de alimentos, 
e revoga os Decretos -Leis n.os 146/97,de 11 de Junho, 184/97, de 26 de 
Julho, 232/99, de 24 de Junho, 245/2000, de 29 de Setembro, 185/2004, 
de 29 de Julho, e 175/2005, de 25 de Outubro.

Com o objectivo de alargar o universo de recursos terapêuticos dispo-
níveis para a salvaguarda da saúde e do bem -estar animal aquele diploma 
prevê a utilização dos medicamentos veterinários à base de plantas.

Contudo, importa, definir medidas específicas designadamente no 
que se refere à instrução dos pedidos de autorização de introdução no 
mercado, à sua prescrição, à dispensa, à comercialização e à publicidade 
dos medicamentos veterinários à base de plantas.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 87.º do Decreto -Lei 
n.º 148/2008, de 29 de Julho, determina -se o seguinte:

1 — São aprovadas as normas a que obedece a apresentação dos 
pedidos de autorização de introdução no mercado de medicamentos 
veterinários à base de plantas (MVBP), bem como das respectivas 
alterações e renovações ou reavaliações, as quais constam do Anexo 
ao presente despacho e do qual faz parte integrante.

2 — A aquisição ou dispensa dos MVBP só depende da apresentação 
de receita médico -veterinária desde que essa exigência se encontre 
mencionada na rotulagem dos medicamentos.

3 — À distribuição por grosso de MVBP aplica -se o disposto nos 
artigos 57.º a 63.º do Decreto -Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho.

4 — À venda a retalho de MVBP, aplicam -se os artigos 64.º a 67.º do 
Decreto -Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, com excepção do disposto na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 66.º, não dispensando, os estabelecimentos 
onde aquela se realiza, de ter ao seu serviço, pessoal com conhecimentos 
técnicos adequados à qualidade das actividades desenvolvidas.

5 — 1 — À publicidade dos MVBP aplica -se o disposto nos arti-
gos 101.º a 106.º do Decreto -Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho.

2 — Cabe ao director -geral de Veterinária decidir o tipo de suporte 
publicitário a utilizar pelos MVBP, bem como os destinatários da pu-
blicidade daqueles, mediante requerimento devidamente fundamentado 
do responsável pela introdução no mercado.

3 de Outubro de 2008. ― O Director -Geral, Carlos Agrela Pi-
nheiro.

ANEXO

Instruções para a apresentação dos pedidos de AIM de me-
dicamentos veterinários à base de plantas, bem como 
das respectivas alterações e renovações ou reavaliações.
1 — Legislação Nacional e Directrizes Comunitárias aplicáveis
Os pedidos de autorização de introdução (AIM) no mercado de MVBP, 

obedecem ao disposto no Decreto -Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho e 
demais legislação em vigor.

2 — Requerimento
Os pedidos devem ser dirigidos ao director -geral de Veterinária, em 

língua portuguesa, nos termos do Decreto -Lei n.º 148/2008, de 29 de 
Julho.




