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Considerando que o terreno foi expropriado por utilidade pública, 
conforme despacho n.º 25 375/2009, do Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 225, de 19 de Novembro de 2009;

Considerando, ainda, que a DGADR apresentou proposta de medidas 
compensatórias nos termos do artigo 8.° do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 
de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 
de 30 de Junho, para arborização com sobreiro em cerca de 2,50 ha, em 
área que possui as condições edafoclimáticas adequadas, na Mata Nacional 
da Quinta da Nogueira, gerida pela Autoridade Florestal Nacional (AFN):

1 — É declarada a imprescindível utilidade pública deste empreen-
dimento, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na redacção que lhe foi dada 
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.

2 — A autorização para o abate dos sobreiros fica condicionada, nos 
termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, 
à aprovação e à implementação do projecto de compensação e respec-
tivo plano de gestão e ao cumprimento das condicionantes e medidas 
mitigadoras constantes do parecer da comissão de acompanhamento do 
estudo de impacte ambiental.

16 de Julho de 2010. — O Secretário de Estado das Florestas e De-
senvolvimento Rural, Rui Pedro de Sousa Barreiro.
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 MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS, 

DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
Despacho n.º 12023/2010

O Regulamento do Regime de Fruta Escolar (RFE), aprovado pela 
Portaria n.º 1242/2009, de 12 de Outubro, prevê que a ajuda respeitante 
aos custos elegíveis é paga até ao limite do montante fixado anualmente 
por despacho conjunto dos ministros responsáveis pelos sectores da agri-
cultura, da educação e da saúde, considerando o número de alunos inscri-
tos no ano lectivo anterior indicados pelos estabelecimentos de ensino 
aderentes, uma vez decidida a dotação definitiva da ajuda comunitária 
prevista no n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 288/2009.

Tratando -se do primeiro ano de implementação do RFE, e apesar de a 
distribuição só se ter iniciado no 2.º trimestre do ano lectivo, verifica -se 
que a adesão das escolas representa aproximadamente 50 % do universo 
total de alunos do 1.º ciclo do ensino público.

A definição dos limites dos custos elegíveis considerou igualmente a 
dotação comunitária definitiva prevista no n.º 4 do artigo 4.º do Regu-
lamento (CE) n.º 288/2009, da Comissão, de 7 de Abril de 2009, que 
ascende a 2 199 600 €, para o ano lectivo 2009 -2010.

Assim:
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Regime de Fruta 

Escolar, aprovado pela Portaria n.º 1242/2009, de 12 de Outubro, 
determina -se:

1 — Para o ano lectivo 2009 -2010, a ajuda respeitante aos custos 
elegíveis previstos no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento do Regime de 
Fruta Escolar (RFE) é paga até ao limite total de 2 248 748 €, do qual:

a) 1 348 748 € constitui ajuda comunitária;
b) 900 000 € constitui ajuda nacional, repartida em:
i) Custos com produtos hortofrutícolas até ao limite de 634 705€;
ii) Custos com medidas de acompanhamento: 265 295 €.

2 — Os valores dos custos dos produtos referidos no número anterior 
incluem as despesas com o transporte dos produtos.

3 — O financiamento da ajuda nacional dos valores executados é da 
responsabilidade, em partes iguais, dos Ministérios da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, da Saúde e da Educação.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, relativamente a cada 
trimestre lectivo, os organismos competentes do Ministério da Saúde e 
do Ministério da Educação transferem para o Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas, I. P., os valores necessários para assegurar o 
pagamento dos pedidos dos beneficiários, depois de devidamente vali-
dados por este Instituto.

21 de Julho de 2010. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, António Manuel Soares Serrano. — Pela 
Ministra da Saúde, Óscar Manuel de Oliveira Gaspar, Secretário de 
Estado da Saúde. — A Ministra da Educação, Maria Isabel Girão de 
Melo Veiga Vilar.

203517939 

 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 12024/2010
O Decreto -Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, na redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, de 22 de Abril, define o modelo 
de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007 -2013 
(QREN) e dos respectivos programas operacionais (PO) e estabelece a 
estrutura das funções de monitorização, de auditoria e controlo, de certi-
ficação, de gestão, de aconselhamento estratégico, de acompanhamento 
e de avaliação, nos termos dos regulamentos comunitários relevantes, 
designadamente o Regulamento (CE) n.º 1083/2006, do Conselho, de 
11 de Julho de 2006.

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 162/2007, de 
12 de Outubro, foram instituídas as estruturas de gestão responsáveis 
pelo exercício das funções das autoridades de gestão dos PO temáticos, 
incluindo o Programa Operacional Temático Valorização do Território 
(POVT), e designados os seus responsáveis, tendo para o efeito sido 
criadas as estruturas de missão, nos termos previstos no artigo 28.º da 
Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril.

Finalmente, através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 25/2008, de 13 de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectifica-
ção n.º 19 -B/2008, de 11 de Abril, e alterada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 72/2008, de 30 de Abril, o Governo aprovou a configu-
ração definitiva das estruturas de missão dos PO temáticos, criando, por 
esta via e integrados nas respectivas estruturas de missão, o secretariado 
técnico dos programas operacionais que integram o QREN.

De acordo com a referida Resolução do Conselho de Ministros, os 
secretários técnicos que integram o secretariado técnico do POVT são 
nomeados sob proposta da comissão directiva, por despacho do membro 
do governo coordenador da comissão ministerial de coordenação do refe-
rido PO, sendo equiparados a cargos de direcção superior de 2.º grau.

Nestes termos, pelo despacho n.º 14 4000/2008, de 12 de Maio, do 
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 20 de Maio de 2008, foram 
nomeados os secretários técnicos do POVT.

Atendendo a que, nos termos conjugados do n.º 3 do artigo 19.º e 
da alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pela Lei n.º 54 -A/2008, 
de 31 de Dezembro, as comissões de serviço destes secretários técnicos 
cessaram com a tomada de posse do XVIII Governo Constitucional, 
é agora necessário proceder à nomeação de novos titulares para estes 
cargos de direcção superior de 2.º grau.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 25/2008, de 13 de Fevereiro, rectificada pela declaração 
de rectificação n.º 19 -B/2008, de 11 de Abril, e alterada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 72/2008, de 30 de Abril, e pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 74/2009, de 26 de Agosto, e no n.º 2 e na 
alínea a) do n.º 3 do respectivo anexo III, determino o seguinte:

1 — Nomeio, com efeitos a 1 de Janeiro de 2010, como secretários técni-
cos do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT):

a) Luís Alberto Pires Afonso Pereira dos Santos, secretário técnico 
da área de auditoria interna;

b) Arminda Alves Roldão Bento, secretária técnica da área de asses-
soria jurídica;

c) Catarina Alexandra Martins Rodrigues, secretária técnica da área 
de avaliação, monitorização e comunicação;

d) Duarte Paulo de Abreu Ladeira, secretário técnico da área operacio-
nal 1, «Infra -estruturas nacionais de transportes», acumulando funções 
com as de chefe de projecto na estrutura de apoio técnico do Programa 
Operacional Acessibilidades e Transportes do QCA III;

e) Maria Olívia de Brito Andrade Mendes de Oliveira, secretária téc-
nica da área operacional 2, «Infra -estruturas nacionais de ambiente»;

f) Maria do Céu Nobre Lourenço Lages, secretária técnica da área 
operacional 3, «Infra -estruturas do Alqueva e de valorização do sistema 
urbano nacional»;

g) António Pedro Varela da Cunha Gomes Coelho, secretário técnico 
da área operacional 4, «Prevenção e gestão de riscos e infra -estruturas 
nacionais de valorização de resíduos sólidos».

2 — Ratifico, nos termos do disposto no artigo 137.º do Código do 
Procedimento Administrativo, os actos praticados, até ao dia 31 de 
Dezembro de 2009, pelos secretários técnicos do POVT, Luís Alberto 
Pires Afonso Pereira dos Santos, Arminda Alves Roldão Bento, Catarina 
Alexandra Martins Rodrigues, Duarte Paulo de Abreu Ladeira, Maria 




