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Assim, ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 5.º do Regulamento 
(CE) n.º 510/2006, do Conselho, de 20 de março, determino o seguinte:

1 — Na pendência da decisão comunitária sobre o pedido de registo, 
conforme o disposto no Aviso n.º 18091/2011, fica reservado o uso «de 
Tavira» como Denominação de Origem (DO) para «Sal e Flor de Sal», 
aos produtos que obedeçam às características e requisitos fixados no 
anexo ao presente despacho e às restantes disposições constantes do res-
petivo caderno de especificações depositado no Gabinete de Planeamento 
e Políticas (GPP).

2 — Só podem beneficiar do uso da denominação prevista no número 
anterior os produtores que:

a) Sejam, para o efeito, expressamente autorizados pelo agrupamento 
requerente do registo;

b) Se obriguem a respeitar todas as disposições constantes do respetivo 
caderno de especificações;

c) Se submetam ao controlo a realizar pelo organismo de controlo e 
certificação reconhecido nos termos do anexo IV ao Despacho Normativo 
n.º 47/97, de 11 de agosto.

3 — Até à decisão da Comissão Europeia quanto ao pedido de registo 
comunitário da DOP em causa, da rotulagem dos produtos que cumpram 
o disposto no presente despacho pode constar a menção «Sal e Flor 
de Sal de Tavira DO» bem como o logótipo proposto pelo requerente.

4 — Com a entrada em vigor do presente despacho e até à decisão 
comunitária sobre o pedido de registo, a denominação referida no n.º 1 
goza, a nível nacional, da proteção prevista no n.º 1 do artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 510/2006, do Conselho, de 20 de março, desig-
nadamente contra a sua utilização comercial abusiva ou qualquer outra 
prática suscetível de induzir o público em erro quanto à verdadeira 
proveniência, origem, natureza ou qualidade dos produtos.

5 — O agrupamento que solicitou o registo da DOP deve apresentar, 
junto do GPP e até 31 de março de cada ano, um relatório de atividades 
relativo à gestão da denominação em causa, discriminando, nomeada-
mente, os produtores que utilizam a denominação de origem, as quan-
tidades beneficiadas e as sanções aplicadas e seus motivos.

6 — O GPP deve requerer o registo da DO, em seu nome, no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, I. P., no prazo de 10 dias úteis, a 
contar da publicação do presente despacho, nos termos do Código da Pro-
priedade Industrial, e tendo em atenção o disposto no n.º 6 do artigo 5.º 
do Regulamento (CE) n.º 510/2006, do Conselho, de 20 de março.

7 — Sendo a denominação de origem protegida um património pú-
blico, o agrupamento possibilita o uso da DOP a todos os produtores que 
o requeiram formalmente, que respeitem o caderno de especificações e 
que se sujeitem a controlo por um organismo de controlo reconhecido 
para o efeito.

8 — O presente despacho produz efeitos desde 7 de dezembro de 
2011, data da receção do pedido formal de proteção junto da Comissão 
Europeia.

23 de fevereiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

ANEXO

«Sal e Flor de Sal de Tavira DO»
I — Descrição do produto:
Designa -se por «Sal e Flor de Sal de Tavira», o sal marinho obtido 

por colheita manual, a partir do processo natural de precipitação da 
água do Oceano Atlântico, na região geográfica delimitada, que circula 
num sistema de viveiros, até à cristalização final nos talhos e que possui 
as características físicas e químicas a seguir indicadas. Trata -se de sal 
marinho não refinado, não lavado após colheita e sem aditivos.

Sal de Tavira:
O Sal de Tavira, sal marinho, é constituído por cristais que se formam 

no fundo (em argila natural) dos talhos. O sal é extraído manualmente 
com o auxílio de instrumentos específicos (rodos). Os seus cristais, 
de forma flocular e cúbica, desfazem -se, até um determinado ponto, 
apenas com a mão, distinguindo -se de forma evidente do cloreto de 
sódio comum.

Flor de Sal de Tavira:
A Flor de Sal de Tavira apresenta diferentes níveis de sais minerais e é 

bem mais frágil à fricção que o Sal de Tavira. É constituída por lamelas 
finíssimas que ao mínimo contacto com a mão se desfaz em cristais muito 
pequenos e leves. Possui elementos químicos em proporções próprias 
apresentando diferenças visíveis à vista desarmada. É um sal facilmente 

solúvel na boca, permitindo a sua utilização direta «na mesa». A Flor 
de Sal é colhida manualmente por extração da suspensão de coalho que 
se forma nos talhos, com a ajuda de um instrumento específico, coador, 
antes de se precipitar no fundo dos talhos.

II — Fases específicas da produção que devem ter lugar na área 
geográfica identificada:

Para além da colheita do Sal e Flor de Sal de Tavira, todas as opera-
ções de dosagem, armazenamento e acondicionamento do produto só 
podem ser efetuadas na área geográfica delimitada da produção, já que 
também o armazenamento e o acondicionamento do produto exigem 
competência e saber.

O processo de acondicionamento do Sal de Tavira pode ser feito 
de dois modos distintos: manualmente e diretamente na salina, 
inclusive a cosedura dos sacos, o que implica que estas operações 
tenham que ocorrer na área geográfica de produção, ou com recurso 
a meios tecnológicos mais recentes. Além disso, em qualquer dos 
casos, todas as operações são acompanhadas por meios humanos 
especializados, com elevada experiência no manuseamento do pro-
duto, fato de extrema importância para que se mantenham as carac-
terísticas físicas e químicas que conferem a qualidade e a excelência 
do Sal de Tavira.

No caso da Flor de Sal de Tavira todo o processo de enchimento dos 
sacos e embalagens, dosagem e selagem é efetuado de forma artesanal e 
por pessoal especializado para que assim se mantenham as características 
únicas deste produto.

III — Regras específicas relativas à rotulagem:
Qualquer que seja a forma de apresentação comercial, o Sal de Ta-

vira ou a Flor de Sal de Tavira tem que conter no rótulo as seguintes 
menções:

Sal ou Flor de Sal de Tavira — DO e ou Denominação de Origem;
Logótipo do Sal de Tavira e Flor de Sal de Tavira;
Identificação do produtor (endereço, logótipo, ano do lote, prémios 

recebidos);
Símbolo (UE) e menção DOP e ou «Denominação de Origem Prote-

gida» — a partir da decisão comunitária;
Outros: Exemplo (Prémios recebidos); e
Marca de certificação.

IV — Delimitação da área geográfica de produção do produto e de 
acondicionamento:

As salinas onde se procede à produção de Sal e Flor de Sal de Tavira 
estão situadas no Parque Nacional da Ria Formosa. Do ponto de vista 
administrativo a área geográfica delimitada da produção encontra -se 
circunscrita às freguesias de Santa Luzia, Santiago e Santa Maria, todas 
do concelho de Tavira.
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 Despacho n.º 3896/2012
Considerando que se encontra em curso o processo reorganizativo dos 

serviços e demais entidades do Ministério, decorrente da Lei Orgânica do 
XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, 
de 12 de julho, e a necessidade de, entretanto, se garantir o regular 
funcionamento dos serviços e a preparação da fusão do Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., e da Autoridade 
Florestal Nacional, no quadro da futura Lei Orgânica do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.;

Nos termos e ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 2.º, do n.º 5 do ar-
tigo 16.º, do n.º 1 do artigo 18.º, do n.º 8 do artigo 19.º e do artigo 27.º, 
todos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e conforme previsto no n.º 1 do 
artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 136/2007, de 27 de abril, e no n.º 1 do 
artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 159/2008, de 8 de agosto:

1 — Designo, o engenheiro silvicultor João Artur Maciel de Soveral 
para exercer, em regime de substituição, o cargo de vice -presidente do 
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.

2 — O ora designado exerce o referido cargo, em regime de acumu-
lação, com o cargo de vice -presidente da Autoridade Florestal Nacional, 
sem direito a acumulação de remunerações.

3 — A presente designação tem como suporte a nota curricular publi-
cada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de março de 
2012.

9 de março de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do Am-
biente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.
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João Artur Maciel de Soveral
Perfil: Engenheiro silvicultor, 50 anos, integra o departamento técnico 

da Confederação dos Agricultores de Portugal exercendo funções de 
assessoria da direção nos domínios relacionados com a política florestal, 
sua definição e desenvolvimento, e com outras políticas públicas inci-
dentes sobre a silvicultura e o ordenamento dos espaços florestais.

Habilitações literárias:
Licenciatura do Curso de Engenheiro Silvicultor, na especialidade 

de Gestão de Recursos Naturais, pelo Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade Técnica de Lisboa, em 1985.

Pós -graduação (componente curricular do curso de mestrado) em Produ-
ção Vegetal, na especialidade de Silvicultura, Gestão de Recursos Flores-
tais, pelo Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa.

Experiência profissional:
Assessor do Grupo Parlamentar do CDS -PP entre dezembro de 1999 

e janeiro de 2002, desempenhando funções de assessoria técnica nos 
domínios da agricultura, da floresta e das pescas;

Reingresso no efetivo da Confederação dos Agricultores de Portugal 
em junho de 1996, para exercer em acumulação as funções de coorde-
nador do gabinete da direção, de chefia do Departamento de Forma-
ção Profissional e a direção conjunta do Departamento Técnico; entre 
março e novembro de 1999 desempenhou unicamente funções técnicas 
de apoio à participação da Confederação nos trabalhos do Conselho 
Económico e Social;

Vogal do conselho diretivo do Instituto Florestal de abril de 1995 a 
junho de 1996, data da entrada em vigor da nova Lei Orgânica do Mi-
nistério da Agricultura que determinou a extinção do organismo;

Assessor do gabinete do Secretário de Estado da Agricultura do 
XII Governo Constitucional, de novembro de 1993 a abril de 1995, no 
desempenho de funções de assessoria técnica florestal;

Exercício de funções técnico no sector da Floresta do departamento 
técnico da Confederação dos Agricultores de Portugal, 1988 -1993;

Admissão na Confederação dos Agricultores de Portugal a 15 de 
julho de 1988;

Prestação de serviço na Direção -Geral das Florestas entre novembro 
de 1985 e junho de 1988, inicialmente na Direção de Serviços de Con-
servação Florestal e, após a extinção desta, na Divisão de Serviços de 
Defesa e Proteção dos Arvoredos.

Estágio curricular e profissional na Direção -Geral das Florestas, 
1984 -1985.

Cargos exercidos:
Membro suplente do Conselho Superior de Estatística, (2007 -2011);
Membro do conselho diretivo do Instituto para a Inovação na Forma-

ção, INOFOR, (1998/99);
Membro da Comissão para o Mercado Social de Emprego, 

(1996 -1998);
Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Florestal, (1995 -1996);
Membro do Conselho Diretivo do Instituto de Promoção Ambiental, 

IPAMB, (1993);
Membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional do Ambiente, 

INAMB, (1989/1993).

Participação em organismos e atividades da administração nacional:
Membro do Conselho Económico e Social, CES, (1997 -1998);
Membro do Conselho Nacional do Consumo, (1997 -1999).

Ministério da Ciência e Tecnologia:
Comissão Portuguesa de Acompanhamento da Avaliação do Instituto 

Nacional de Investigação Agrária, (1996 -1997).

Ministério da Agricultura:
Grupo de Acompanhamento do Nemátodo do Pinheiro, GANP, 

(2002 -2006);
Comissão para a Qualidade do Trabalho Agrícola e Florestal, CQTAF, 

(2002 -2004);

Ministério do Ambiente:
Grupo de Trabalho do Sector da Pasta e do Papel, estabelecido no 

âmbito da Comissão Consultiva para a Prevenção e Controlo Integrados 
da Poluição, (2002 -2003).

Ministério do Emprego e da Solidariedade:
Unidade Central de Coordenação do Observatório do Emprego e da 

Formação Profissional, (1996 -1999);
Conselho consultivo do Centro de Formação Profissional de Santiago 

do Cacém, (1997 -1999).

Participação em organismos privados do sector florestal:
Direção do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa (CFFP/PEFC), 

(2010 -2011);
Conselho Consultivo do Forest Stewardship Council (FSC) Portugal, 

(2007 -2008).

Participação em iniciativas e trabalhos diversos:
Agenda Estratégica de Investigação Nacional para o Sector Florestal, 

(2006 -2007);
Plano Nacional de Proteção da Floresta contra Incêndios, (2004 -2005).
Conselheiro relator do parecer do Conselho Económico e Social sobre 

a criação de uma empresa pública florestal, (1997).
Projeto «Construir as vantagens competitivas de Portugal» da Mo-

nitor Company, sob a direção de Michael Porter, para o Fórum para a 
Competitividade (1994 -1995), integrando o grupo de trabalho «Gestão 
Florestal» da Iniciativa para a Ação Floresta e Indústria Florestal.
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 Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 3897/2012
Pretende a APS — Administração do Porto de Sines, S. A., e a Uni-

versidade de Évora proceder à implantação/construção de um Centro 
de Estudos Marinhos da referida Universidade, em terrenos localizados 
dentro dos limites da Área de Jurisdição do Porto de Sines e abrangidos 
pelo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, no sistema «arribas 
e faixas de proteção» designados por Viveiros de Águas Santas.

O projeto corresponde à implementação das novas infraestruturas 
do Laboratório de Ciências do Mar (CIEMAR), em Sines, que inclui 
laboratórios, gabinetes de investigação, biblioteca/sala de reuniões, 
alojamento para investigadores, sala de preparação de amostras e esta-
cionamento e está integrado no Laboratório de Ciências e Tecnologias 
da Terra da Universidade de Évora. Envolve a reabilitação e reformu-
lação de edificações existentes (viveiros) e a sua ampliação com vista à 
promoção e execução de atividades científicas, pedagógicas e culturais 
destinadas à melhoria do conhecimento do ambiente marinho, à ino-
vação, ao desenvolvimento tecnológico e à utilização sustentável dos 
recursos marinhos, dando especial atenção à região costeira e à restante 
plataforma continental adjacente.

Nos termos do disposto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, a 
ocupação pretendida localiza -se em Domínio Público Marítimo, con-
cretamente na margem das águas costeiras, enquanto faixa de terreno 
contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das águas do mar.

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (EN-
GIZC) aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, 
de 8 de setembro, considera a orla costeira, como o espaço tampão de 
proteção ao avanço do mar e às alterações climáticas e à qual deverá 
ser vinculado o princípio de zona non aedificandi.

No que respeita à Reserva Ecológica Nacional (REN), cujo regime 
jurídico se encontra estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 166/2008, de 
22 de agosto, a edificação insere -se em área definida como «arribas 
e respetiva faixa de proteção», onde são interditas, entre outras, obras 
de urbanização, construção e ampliação, não configurando a ocupação 
pretendida uma exceção prevista a este regime geral, nos termos do n.º 2 
do artigo 20.º do referido diploma.

As arribas que dominam este troço costeiro são talhadas em rochas 
do maciço de Sines, apresentando uma apreciável estabilidade, com 
diminuta probabilidade de ocorrência de movimentos de massa de ver-
tente, pelo que os recuos que têm sido registados se devem apenas aos 
efeitos da erosão superficial.

Corresponde, por outro lado, a uma área já bastante artificializada e 
compactada, o que, tendo igualmente em conta o comportamento estável 
que este troço litoral exibe, permite fundamentar o Reconhecimento de 
Interesse Público para a ocupação de uma área de REN pelo Laboratório 
de Ciências do Mar, face à pronúncia favorável do INAG e da CCDR 
Alentejo, com base nos seguintes pressupostos:

a) O Estudo Geológico e Geotécnico desenvolvido acautela a de-
terminação do limite a partir do qual diminuem consideravelmente os 
eventuais riscos inerentes à concretização do projeto face à localização 
no sistema da REN «arribas e faixas de proteção»;

b) Face à tipologia de laboratório — conhecimento do ambiente mari-
nho, desenvolvimento tecnológico e utilização sustentável dos recursos 
marinhos na região costeira e plataforma continental adjacente — é não 
só adequada, mas conveniente, a localização que tira partido de cons-
truções existentes e cuja ampliação se concretiza em área compactada 
contígua à já ocupada;




