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De realçar a sua sólida formação, consolidada por aturado estudo e 
por um conhecimento ímpar sobre as estatísticas de comércio externo, 
complementados por uma singular multidisciplinaridade e uma per-
manente capacidade inovação, que o tornou um colaborador essencial 
no apoio ao processo de internacionalização da economia portuguesa. 
Deixa -nos um legado substancial de estudos sobre comércio externo e 
bases de dados, na sequência da coordenação de diversas publicações e 
da liderança de várias equipas na resposta a inúmeras solicitações sobre 
a evolução do comportamento do sector exportador.

É da maior justiça realçar nas suas qualidades profissionais, a sua 
capacidade de trabalho, a sua dedicação extrema e devoção ao serviço 
público, mas também na vertente pessoal, a conduta irrepreensível e 
excepcionalmente humana, com que sempre pautou o seu relacionamento 
com os demais, características reconhecidas por todos os seus superiores 
e colegas e que o tornam merecedor do presente louvor, prestando -se 
assim testemunho do seu inegável contributo para a afirmação e re-
conhecimento da área de comércio internacional e para o sucesso do 
cumprimento dos objectivos mais ambiciosos deste Gabinete.

Por todas estas razões, entendo ser justo prestar este louvor, manifes-
tando ao Engenheiro Walter Marques o meu agradecimento e elevado 
apreço pelo excepcional trabalho desenvolvido e reconhecendo publica-
mente os seus serviços como manifestamente notáveis, dos quais resultou 
considerável prestígio para o Gabinete de Estratégia e Estudos, para o Mi-
nistério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e para o País.

13 de Outubro de 2010. — O Director, João Leão.
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 16023/2010
Os representantes da Inspecção -Geral da Agricultura e Pescas (IGAP) 

com assento na Comissão Interministerial de Coordenação e Controlo 
da Aplicação do Sistema de Financiamento do FEAGA e do FEADER 
(CIFG) foram designados através do despacho n.º 13577/2008, de 6 de 
Maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 15 de Maio 
de 2008, e do despacho n.º 11179/2010, de 30 de Junho, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de 8 de Julho de 2010.

Tendo em conta as novas funções entretanto assumidas por um desses 
representantes, importa designar novo membro suplente da IGAP na 
referida Comissão.

Assim, nos termos do n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 101/2007, de 1 de Agosto, designo a licenciada Ana Filipa Cristão 
Vicente Arraia Travassos como membro suplente, pela Inspecção -Geral 
da Agricultura e Pescas.

14 de Outubro de 2010. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, António Manuel Soares Serrano.
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 Despacho n.º 16024/2010
Na sequência dos graves incêndios ocorridos ao longo do Verão no ter-

ritório de Portugal continental foi adoptado o despacho n.º 13 741/2010, 
de 24 de Agosto, que estabeleceu três medidas tendentes a fazer face aos 
prejuízos provocados pelos referidos incêndios, uma das quais consistiu 
na concessão de uma ajuda específica de emergência para compensar as 
necessidades de alimentação animal nas áreas de pastoreio ardidas nas 
freguesias constantes do anexo ao referido despacho.

Dado que o período crítico da época de incêndios termina em 15 de 
Outubro e que o levantamento das situações relevantes tem vindo a 
ser efectuado, importa acrescentar às freguesias referidas no despacho 
n.º 13 741/2010 todas as outras entretanto afectadas de forma relevante 
e que devem também beneficiar da dita ajuda compensatória.

Neste contexto, e por razões de igualdade, procede -se à abertura 
de candidaturas à ajuda de emergência à alimentação animal para as 
novas freguesias.

Assim, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 267/86, de 3 de 
Outubro, determino o seguinte:

1 — As freguesias constantes do anexo ao presente diploma, que 
deste faz parte integrante, podem beneficiar da ajuda específica de 
emergência à alimentação animal criada pelo despacho n.º 13 741/2010, 
de 24 de Agosto.

2 — As candidaturas a efectuar ao abrigo do presente despacho são 
apresentadas nas respectivas direcções regionais de agricultura e pescas, 

até 8 de Novembro, acompanhadas da documentação e de acordo com 
formulário e normativos procedimentais a aprovar pelo Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.).

3 — O disposto no despacho n.º 13 741/2010, de 24 de Agosto, no 
que respeita à ajuda específica de emergência à alimentação animal, é 
aplicável às candidaturas apresentadas ao abrigo do presente despacho.

4 — Para efeitos de aplicação do disposto nos n.os 2 e 3 do despacho 
n.º 13 741/2010, de 24 de Agosto, o número de animais elegíveis é 
determinado em função das áreas de pastoreio ardidas numa relação 
de duas cabeças normais por hectare, de acordo com a tabela a aprovar 
pelo IFAP, I. P.

5 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

15 de Outubro de 2010. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, António Manuel Soares Serrano.

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)

Distrito de Aveiro

Concelho de Vale de Cambra

Arões, Cepelos, Junqueira, Macieira de Cambra, Roge e São Pedro 
de Castelões.

Distrito de Braga

Concelho de Vila Verde

Codeceda, Duas Igrejas e Gomide.

Distrito de Bragança

Concelho de Freixo de Espada à Cinta

Lagoaça.

Distrito de Castelo Branco

Concelho de Idanha -a -Nova

Segura.

Distrito da Guarda

Concelho de Almeida

Mesquitela, Miuzela, Parada (Pailobo) e Monte Perobolço.

Concelho de Meda

Fonte Longa, Meda e Ranhados.

Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo

Almofala, Escalhão, Penha de Águia, Vale de Afonsinho, Vilar de 
Amargo.

Concelho de Gouveia

Vila Nova de Tazem.

Concelho da Guarda

Benespera, Marmeleiro e Monte Margarida.

Concelho de Pinhel

Pereiro, Pinhel, Vale de Madeira e Vascoveiro.

Concelho de Sabugal

Badamalos, Cerdeira, Seixo do Côa, Sortelha, Vale Longo e Vilar 
Maior.
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Concelho de Trancoso

Santa Maria e São Pedro.

Distrito de Leiria

Concelho de Alvaiázere

Almoster, Alvaiázere, Pelmá, Maçãs de D. Maria e Rego da Murta.

Concelho de Pombal

Abiul.

Distrito do Porto

Concelho de Baião

Campelo, Gestaçô, Gove, Loivos do Monte, Ovil, Santa Cruz do 
Douro, Santa Leocádia e Santa Marinha do Zêzere.

Concelho de Marco de Canaveses

Alpendorada e Matos, Paços de Gaiolo, Paredes de Viadores, Penha 
Longa, São João de Folhada, Soalhães, Tabuado, Várzea de Ovelha e 
Aliviada e Vila Boa de Quires.

Distrito de Viana do Castelo

Concelho de Arcos de Valdevez

Alvora, Ermelo, Loureda, São Paio e Souto.

Concelho de Caminha

Arga de Baixo, Arga de Cima, Arga de São João e Dem.

Concelho de Monção

Cambeses.

Concelho de Paredes de Coura

Bico, Ferreira, Infesta, Insalde e Vascões.

Concelho de Ponte da Barca

Ponte da Barca.

Concelho de Ponte de Lima

Boalhosa, Calvelo, Labrujó e Santa Cruz.

Concelho de Valença

Cerdeal e Taião.

Concelho de Viana do Castelo

São Lourenço da Montaria e Vila Mou.

Distrito de Vila Real

Concelho de Boticas

Covas do Barroso e São Salvador de Viveiro.

Concelho de Mondim de Basto

Bilhó.

Concelho de Montalegre

Cabril.

Concelho de Ribeira de Pena

Alvadia, Canedo, Cerva e Limões.

Concelho de Valpaços
Santa Maria de Emeres.

Concelho de Vila Pouca de Aguiar
Bragado, Capeludos, Pensalvos, Soutelo de Aguiar, Telões e Tres-

minas.

Concelho de Vila Real
São Miguel da Pena, Vilarinho de Samardã.

Distrito de Viseu

Concelho de Cinfães
Alhões, Bustelo, Ferreiro de Tendais, Gralheira, Nespereira, Oliveira 

do Douro, Ramires, Tendais, São Cristóvão de Nogueira e Santiago 
de Piães.

Concelho de Tabuaço
Santa Leocádia.

Concelho de Tondela
Parada de Gonta.

Concelho de Viseu
Vila Chã de Sá.
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 Gabinete do Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 16025/2010
Considerando a missão cometida à Direcção -Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de execução das políticas do regadio e de ges-
tão dos aproveitamentos hidroagrícolas, cabendo -lhe, nomeadamente, 
a promoção, acompanhamento e fiscalização das obras hidráulicas, 
enquanto autoridade nacional do regadio, nos termos da respectiva 
Lei Orgânica, constante do Decreto Regulamentar n.º 8/2007, de 27 
de Fevereiro;

Considerando as competências da Direcção de Serviços de Hidráulica 
e Engenharia Agro -Rural daquele organismo para, de acordo com a 
alínea g) do artigo 4.º da Portaria n.º 219 -C/2007, de 28 de Fevereiro, 
promover a execução das acções de expropriação e indemnização de-
correntes das obras da responsabilidade da Direcção -Geral e instruir os 
respectivos processos de declaração de utilidade pública;

Considerando o interesse do Ministério da Agricultura, do Desen-
volvimento Rural e das Pescas e, bem assim, das partes envolvidas, 
em imprimir uma maior celeridade aos autos de expropriação ami-
gável;

Considerando que o Código das Expropriações, aprovado pela Lei 
n.º 168/99, de 18 de Setembro, no seu artigo 36.º, prevê que a formaliza-
ção do acordo entre a entidade expropriante e os demais interessados, em 
auto de expropriação amigável, possa ser realizada perante funcionário 
designado para o efeito, quando aquela entidade integra o sector público 
administrativo, conforme genericamente admitido pelo n.º 1 do artigo 3.
º do Código do Notariado, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 207/95, de 
14 de Agosto, ao prever o desempenho de funções notariais por enti-
dades a quem a lei atribua, em relação a certos actos, a competência 
dos notários:

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 3.º do 
Código do Notariado, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 207/95, de 14 de 
Agosto, e da alínea b) do n.º 1 do artigo 36.º do Código das Expropria-
ções, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, determino:

1 — É designado o licenciado em Direito Dr. Rui Jorge Pires Car-
valho, jurista do mapa de pessoal da Direcção -Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, para o exercício das funções notariais a que se 
refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 36.º do Código das Expropriações, 
aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro.

2 — O presente despacho produz efeitos desde a data da respectiva 
assinatura.

11 de Outubro de 2010. — O Secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Rui Pedro de Sousa Barreiro.
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