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Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria 
do Município de Tavira e nesta Direcção Regional, sita em Rua Prof. 
António Pinheiro e Rosa, 8005 -546 Faro, com o telefone 289896600, fax 
289896690, e -mail dre -algarve@drealg.min -economia.pt, todos os dias 
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar 
da publicação deste édito no “Diário da República”, o projecto apresen-
tado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., para o estabelecimento de 
Linha Aérea a 15 kV, FR 15 -101 -2 Interligação, com 367.11 metros de 
comprimento, a partir do apoio P12 da LMT FR 15 -101 ao apoio P8 da 
LMT FR 15 -61 -1 -12; a estabelecer entre os Sítios do Fojo e do Cerro 
da Zorra, freguesia de Tavira (Santiago), concelho de Tavira, a que se 
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser 
presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

28 de Abril de 2011. — O Director de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

304659756 

 Édito n.º 219/2011

Processo n.º EPU n.º 3498
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria 
do Município de Silves e nesta Direcção Regional, sita em Rua Prof. 
António Pinheiro e Rosa, 8005 -546 Faro, com o telefone 289896600, 
fax 289896690, e -mail dre -algarve@drealg.min -economia.pt, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a 
contar da publicação deste édito no “Diário da República”, o projecto 
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., para o estabeleci-
mento de Linha Subterrânea a 15 kV, FR 15 -85 -9 -2 Frutalgoz (PS/PTC 
SLV 660), com 290.00 metros de comprimento, a partir do PST PTD 
032 Lapa ao PS/PTC SLV 660 Frutalgoz; PS/PTC SLV 660 Frutalgoz, 
do tipo pré -fabricado, de 15 kV; a estabelecer em Ferrarias — Algoz, 
freguesia de Algoz, concelho de Silves, a que se refere o processo 
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser 
presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

28 de Abril de 2011. — O Director de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

304659934 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 7324/2011
O projecto «COMPRO o que é nosso», da iniciativa da Associação 

Empresarial de Portugal (AEP), tem por objectivos promover, divulgar, 
valorizar e propiciar a competitividade das marcas portuguesas.

Através do despacho n.º 424/2011, de 23 de Dezembro de 2010, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 7 de Janeiro de 2011, 
foi instituído um apoio financeiro destinado a incentivar as empresas do 
sector agro -alimentar a aderir ao projecto «COMPRO o que é nosso», 
assumindo o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas o pagamento da quota da primeira adesão. Neste despacho, 
estabeleceram -se as condições e os procedimentos necessários para a 
formalização e a aprovação das candidaturas das empresas do sector 

 Direcção-Geral da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 7325/2011
Ao abrigo da Portaria n.º 976/2008, de 1 de Setembro, que estabelece 

medidas de protecção fitossanitária, adicionais e de emergência, desti-
nadas à erradicação no território nacional do fitoplasma de quarentena 
Grapevine flavescence dorée MLO, responsável pela doença vulgarmente 
designada por flavescência dourada, e à contenção da dispersão do 
insecto vector Scaphoideus titanus Ball., foram, através do Despacho 
n.º 8439/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 
19 de Maio, publicadas as listas de freguesias onde se regista a presença 
do fitoplasma Grapevine flavescence dorée MLO e do insecto vector 
Scaphoideus titanus Ball.

Em resultados dos trabalhos de prospecção entretanto desenvolvi-
dos pelos serviços oficiais verificou -se a necessidade de actualização 
das referidas listas, pelo que se impõe proceder à publicação de novo 
despacho.

Por conseguinte, é revogado o Despacho n.º 8439/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 19 de Maio.

Deste modo, considerando que ao abrigo do n.º 12.º da Portaria 
n.º 976/2008, de 1 de Setembro, devem ser publicadas quer a listagem 
de freguesias onde se regista a presença de Grapevine flavescence  dorée 
MLO, a que se refere o n.º 9.º, quer a listagem das freguesias onde se 
regista a presença de Scaphoideus titanus Ball. a que se referem os 
n.os 10.º e 11.º, determino a publicação das referidas listagens sob a 
forma dos anexos I e II seguintes: 

agro -alimentar ao apoio financeiro em causa, devendo aquela forma-
lização ocorrer no período temporal compreendido entre 1 de Março e 
30 de Abril de 2011.

Verificada a necessidade de proceder ao alargamento do período de 
candidaturas, de modo a propiciar as melhores condições para a adesão 
das empresas à iniciativa «COMPRO o que é nosso», é aumentado o 
prazo para apresentação de candidaturas, definindo -se a data de 30 de 
Junho como o respectivo termo.

Destina -se o presente despacho a proceder a essa alteração do prazo 
das candidaturas, introduzindo também os necessários ajustamentos 
nos prazos procedimentais estabelecidos no despacho n.º 424/2011, de 
23 de Dezembro de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5, de 7 de Janeiro de 2011.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro, e no artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2006, de 27 de Outubro, determino o seguinte:

1 — Os n.os 4, 5 e 8 do despacho n.º 424/2011, de 23 de Dezembro de 
2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 7 de Janeiro 
de 2011, passam a ter a seguinte redacção:

«4 — O montante global de apoio está limitado a cem mil euros, 
a conceder até 31 de Agosto de 2011.

5 — As candidaturas ao apoio de adesão devem ser formalizadas 
pelas empresas no período temporal compreendido entre 1 de Março 
e 30 de Junho de 2011, através da apresentação de modelo próprio, 
divulgado em www.ifap.pt e em www.compronosso.pt, junto da Uni-
dade de Apoio ao Cliente — Núcleo de Gestão Documental do IFAP, 
sito na Rua Castilho, 45 -51, 1269 -163 Lisboa.

8 — Após a análise e aprovação dos pedidos de adesão apresen-
tados, a AEP remete ao IFAP, até 1 de Agosto de 2011, um ficheiro 
com a listagem das empresas elegíveis ao projecto ‘COMPRO o que 
é nosso’, com a identificação das empresas aderentes e a indicação 
do valor individual da quota de adesão e do valor global envolvido.»

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de Maio de 
2011.

10 de Maio de 2011. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvi-
mento Rural e das Pescas, António Manuel Soares Serrano.

204665547 

 ANEXO I

Lista de freguesias onde se regista a presença do fitoplasma Grapevine flavescence dorée MLO 

NUT II Concelhos Freguesias

Norte  . . . . . . . . . . Amares   . . . . . . . . . . . . . . . . . Amares, Barreiros, Bico, Bouro (Santa Marta), Caires, Carrazedo, Dornelas, Ferreiros, 
Figueiredo, Fiscal, Goães, Lago, Portela, Prozelo, Rendufe, Torre e Vilela.

Barcelos  . . . . . . . . . . . . . . . . . Areias de Vilar, Barcelinhos, Mariz, Perelhal, Rio Covo (Santa Eulália), Silva e Silveiros.




