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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Secretário de Estado 
do Desenvolvimento Rural e das Florestas

Despacho n.º 18207/2009
Considerando a necessidade de se definir os procedimentos ne-

cessários às inscrições dos beneficiários no abastecimento de gasó-
leo colorido e marcado, destinado ao sector agrícola e florestal, e 
às reavaliações dos pressupostos do benefício fiscal, ao abrigo do 
n.º 62.º da Portaria n.º 117 -A/2008, de 8 de Fevereiro, determino o 
seguinte:

1 — O período de inscrições para 2010 decorre de 28 de Setembro 
a 13 de Novembro.

2 — As inscrições são efectuadas nas direcções regionais de agricul-
tura ou em instituições por estas devidamente credenciadas para o efeito, 
de acordo com a seguinte metodologia:

a) Beneficiários que constem dos ficheiros de 2009, mediante confir-
mação, em folhas de computador impressas das declarações registadas 
no ano em causa;

b) Inscrições novas, mediante elaboração de um processo de habi-
litação completo.

3 — As inscrições e confirmações de inscrição fora do prazo es-
tabelecido ficam sujeitas ao pagamento do valor correspondente ao 
custo de instrução de processo para emissão de primeira via de cartão, 
constante da tabela do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 984/2008, de 
2 de Setembro.

30 de Julho de 2009. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, Ascenso Luís Seixas Simões.
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 Despacho n.º 18208/2009
O Decreto -Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime 

jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), instituiu a Entidade Na-
cional da RAN e as Entidades Regionais da RAN, definindo a estrutura, 
a composição e as competências.

Considerando o disposto no artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 73/2009, de 
31 de Março, e tendo sido solicitada pelo Secretário de Estado Adjunto e 
da Administração Local a substituição da sua representante na Entidade 
Nacional da Reserva Agrícola Nacional, determino a substituição da 
Dr.ª Ana Cristina Bordalo pelo mestre Marcelo Mendonça de Carvalho 
como representante do membro do Governo responsável pela área da 
administração local na Entidade Nacional da RAN.

30 de Julho de 2009. — O Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, Ascenso Luís Seixas Simões.
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 Autoridade Florestal Nacional

Despacho n.º 18209/2009
Por requerimento dirigido ao Presidente da Autoridade Florestal Nacio-

nal, um grupo de proprietários e produtores florestais, constituído para o 
efeito em Núcleo Fundador, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do 
artigo 6.º e do n.º 1 do artigo 10.º, ambos do Decreto -Lei n.º 127/2005, de 
5 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 15/2009, 
de 14 de Janeiro, veio apresentar um pedido de criação de uma zona de 
intervenção florestal abrangendo vários prédios rústicos de freguesias 
de Vidual e Unhais -o -Velho, do município de Pampilhosa da Serra.

Foram cumpridas as formalidades legais previstas no artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto -Lei n.º 15/2009, de 14 de Janeiro, que estabelece o 
regime de criação das ZIF, pelo que, ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º 
daquele diploma legal:

1.º É criada da Zona de Intervenção Florestal de Vidual. (ZIF n.º 75, 
processo n.º 176/07 -AFN), com uma área de 1 395 ha, cujos limites 




