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Despacho n.º 24728/2008
A Lei n.º 34/98, de 18 de Julho, regulamentada pelo Decreto-Lei
n.º 161/2001, de 22 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 170/2004,
de 16 de Julho, veio estabelecer um regime excepcional de apoio aos
ex-prisioneiros de guerra, nomeadamente a atribuição de uma pensão.
Assim, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 161/2001, de 22 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 170/2004, de 16 Julho, e concluída que está a instrução
dos processos pelo respectivo ramo das Forças Armadas, determina-se a
concessão da pensão a que se refere o artigo 4.º do referido decreto-lei
aos seguintes ex-prisioneiros de guerra:
Alberto Pereira Ferreira.
João Cação Abreu.
Joaquim José Ribeiro Moura.
Norberto de Sousa Luís.
17 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar, João António da Costa Mira Gomes.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Despacho n.º 24729/2008
Nos termos da alínea c) do n.º 1, do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 3.º do
Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de
Março, reconhece-se que os donativos concedidos pela REN — Rede
Eléctrica Nacional, S. A., número de identificação de pessoa colectiva 507866673, no âmbito do contrato plurianual estabelecido para os
anos de 2006 e 2007 com a QUERCUS — Associação de Conservação
da Natureza, número de identificação de pessoa colectiva 501736492,
para a realização do projecto ECOCASA, que foi considerado de superior interesse ambiental, podem usufruir dos benefícios fiscais ali
previstos, desde que os respectivos mecenas não tenham, no final do
ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de
contribuições relativas à segurança social, ou, tendo-a, sendo exigível,
a mesma tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no
artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
24 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos
da Graça Nunes Correia.
Despacho n.º 24730/2008
Nos termos da alínea c) do n.º 1 e dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Estatuto
do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março,
reconhece-se que os donativos concedidos pela GALP Energia, SGPS,
S. A., número de identificação de pessoa colectiva 504499777, e EDP
Distribuição — Energia, S. A., número de identificação de pessoa colectiva 504394029, no âmbito do contratos plurianuais estabelecidos para os
anos de 2003 e 2004 com a QUERCUS — Associação de Conservação
da Natureza, número de identificação de pessoa colectiva 501736492,
para a realização do projecto «ECOCASA», que foi considerado de
superior interesse ambiental, podem usufruir dos benefícios fiscais ali
previstos, desde que os respectivos mecenas não tenham, no final do
ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de
contribuições relativas à segurança social, ou, tendo-a, sendo exigível,
a mesma tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e
prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no
artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
24 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos
da Graça Nunes Correia.
Despacho n.º 24731/2008
Nos termos da alínea c) do n.º 1 e dos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Estatuto
do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de Março,
reconhece-se que os donativos concedidos pela MOTA ENGIL — Engenharia e Construção, S. A., número de identificação de pessoa colectiva

500197814, no âmbito do contratos plurianuais estabelecidos para os
anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 com a QUERCUS — Associação de
Conservação da Natureza, número de identificação de pessoa colectiva
501736492, para a realização do projecto «ECOCASA», que foi considerado de superior interesse ambiental, podem usufruir dos benefícios
fiscais ali previstos, desde que os respectivos mecenas não tenham, no
final do ano ou do período de tributação em que o donativo é atribuído,
qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições relativas à segurança social, ou, tendo-a, sendo
exigível, a mesma tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou
oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo do
disposto no artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
24 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos
da Graça Nunes Correia.
Despacho n.º 24732/2008
Nos termos da alínea c) do n.º 1, do n.º 2 e da 1.ª parte do n.º 3 do
artigo 3.º do capítulo I e da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do capítulo II,
ambos os artigos do Estatuto do Mecenato, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 74/99, de 16 de Março, reconhece-se que os donativos concedidos
nos anos de 2003 a 2007 à QUERCUS —Associação de Conservação da
Natureza, NIPC 501736492, para a realização do projecto «ECOCASA»,
que foi considerado de superior interesse ambiental, podem usufruir dos
benefícios fiscais ali previstos, desde que os respectivos mecenas não
tenham, no final do ano ou do período de tributação em que o donativo é
atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou
o património e de contribuições relativas à segurança social, ou, tendo-a,
sendo exigível, a mesma tenha sido objecto de reclamação, impugnação
ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo
do disposto no artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.
24 de Setembro de 2008. — O Ministro de Estado e das Finanças,
Fernando Teixeira dos Santos. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos
da Graça Nunes Correia.
Portaria n.º 803/2008
A Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e o Decreto-Lei n.º 208/2007,
de 29 de Maio, definiram as áreas de jurisdição territorial das Administrações de Região Hidrográfica, I. P. (ARH).
Pela Portaria n.º 393/2008, de 5 de Junho, foram determinadas as
regras de sucessão das ARH relativamente às competências cometidas
às comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) em
matéria de recursos hídricos e em cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 103.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, nomeadamente
quanto a meios patrimoniais e financeiros e de pessoal e posições jurídicas tituladas pelas CCDR.
Considerando que as áreas de jurisdição territorial das CCDR são definidas com base na área geográfica NUTS II e que as áreas de jurisdição
territorial das ARH são definidas com base nas regiões hidrográficas;
Considerando que as divisões territoriais da NUTS II e das regiões
hidrográficas não são geograficamente coincidentes;
Importa estabelecer uma regra de sucessão em que cada ARH suceda
às CCDR cujas respectivas áreas geográficas se integrem na sua região
hidrográfica, de forma a garantir o necessário ajuste territorial:
Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e das Finanças e do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração da Portaria n.º 393/2008, de 5 de Junho
O artigo 1.º da Portaria n.º 393/2008, de 5 de Junho, passa a ter a
seguinte redacção:
«Artigo 1.º
[...]
1— ................................................
2— ................................................
a) A ARH do Norte, I. P., sucede à CCDR Norte e à CCDR Centro
nas áreas geográficas sob jurisdição destas CCDR que se integrem
na Região Hidrográfica do Norte;
b) A ARH do Centro, I. P., sucede à CCDR Centro, à CCDR Norte
e à CCDR LVT nas áreas geográficas sob jurisdição destas CCDR
que se integrem na Região Hidrográfica do Centro;

