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Portaria n.o 423/2004
de 24 de Abril

Pela Portaria n.o 86/98, de 20 de Fevereiro, foi concessionada à Associação de Caçadores Vale do Covo
a zona de caça associativa de Vale da Moita (processo
n.o 2025-DGF), situada no município de Serpa, válida
até 20 de Fevereiro de 2004.
Entretanto, a entidade concessionária veio requerer
a sua renovação.
Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto no n.o 8 do artigo 44.o, em articulação com
o disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 36.o, do Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 338/2001,
de 26 de Dezembro, e ouvido o Conselho Cinegético
Municipal:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:
1.o Pela presente portaria é renovada, por um período
de 12 anos, a concessão da zona de caça associativa
de Vale da Moita (processo n.o 2025-DGF), abrangendo
vários prédios rústicos sitos na freguesia de Vila Nova
de São Bento, município de Serpa, com a área de 376 ha.
2.o É revogada a Portaria n.o 217/2004, de 3 de Março.
3.o A presente portaria produz efeitos a partir do
dia 21 de Fevereiro de 2004.
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b) 30 % relativamente aos caçadores referidos na
alínea b) do citado artigo 16.o;
c) 10 % relativamente aos caçadores referidos na
alínea c) do citado artigo 16.o;
d) 4 % aos demais caçadores, conforme é referido
na alínea d) do citado artigo 16.o
4.o As regras de funcionamento da zona de caça municipal não constantes desta portaria serão divulgadas pela
entidade gestora nos locais do costume e, pelo menos,
num jornal de expansão nacional.
5.o As restantes condições de transferência de gestão
encontram-se definidas no plano de gestão aprovado
pela respectiva direcção regional de agricultura, o qual
se dá aqui como reproduzido.
6.o A zona de caça criada pela presente portaria produz efeitos, relativamente a terceiros, com a instalação
da respectiva sinalização.
7.o A sinalização da zona de caça deve obedecer ao
disposto no n.o 8.o da Portaria n.o 1391/2002, de 25 de
Outubro, com a redacção que lhe foi conferida pela
Portaria n.o 45/2004, de 14 de Janeiro.
Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de
Estado das Florestas, em 2 de Abril de 2004.

Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de Estado
das Florestas, em 2 de Abril de 2004.
Portaria n.o 424/2004
de 24 de Abril

Com fundamento no disposto no artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 338/2001,
de 26 de Dezembro, e de acordo com o disposto na
alínea c) do n.o 1 do n.o 5.o da Portaria n.o 1391/2002,
de 25 de Outubro, alterada pela Portaria n.o 45/2004,
de 14 de Janeiro:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas, o seguinte:
1.o Pela presente portaria é criada a zona de caça
municipal Vale do Ave (processo n.o 3610-DGF), pelo
período de seis anos, e transferida a sua gestão para
o Clube de Caça do Vale do Ave, com o número de
pessoa colectiva 506585859 e sede na Avenida da República, 721, Prédio das Tílias, 4800-380 Caldas das Taipas.
2.o Passam a integrar esta zona de caça os terrenos
cinegéticos cujos limites constam da planta anexa à presente portaria e que dela faz parte integrante, sitos nas
freguesias de Vermil, Briteiros (Santa Leocádia), Sande
(São Lourenço), Briteiros (São Salvador), Brito, Caldelas, Leitões, Ronfe, Oleiros, São Paio de Figueiredo,
Briteiros (Santo Estêvão), Donim, Sande (Vila Nova),
Sande (São Martinho), Airão (São João Baptista), Airão
(Santa Maria), Barco, Balazar, Sande (São Clemente)
e Longos, município de Guimarães, com a área de
7340 ha.
3.o De acordo com o estabelecido no artigo 16.o do
Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 338/2001, de 26 de Dezembro, os critérios de proporcionalidade de acesso dos caçadores a esta zona de
caça compreendem as seguintes percentagens:
a) 56 % relativamente aos caçadores referidos na
alínea a) do citado artigo 16.o;

MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO
RURAL E PESCAS E DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
Portaria n.o 425/2004
de 24 de Abril

Com fundamento no disposto na alínea a) do n.o 1
do artigo 36.o e no n.o 1 do artigo 114.o do Decreto-Lei
n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 338/2001, de 26 de
Dezembro;
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Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Alcácer
do Sal:
Manda o Governo, pelos Ministros da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, o seguinte:
1.o Pela presente portaria é concessionada, pelo
período de 12 anos, renovável automaticamente por um
único e igual período, à TIRATIRA — Associação de
Caçadores, com o número de pessoa colectiva 506307069, com sede no Palácio Velho de Palma,
7580-325 Alcácer do Sal, a zona de caça associativa do
Enxofral (processo n.o 3569-DGF), englobando vários
prédios rústicos cujos limites constam da planta anexa
à presente portaria e que dela faz parte integrante, sitos
na freguesia de Santa Maria do Castelo, município de
Alcácer do Sal, com a área de 231 ha.
2.o A concessão de terrenos incluídos em áreas classificadas poderá terminar, sem direito a indemnização,
por criação de zonas de interdição à caça (ao abrigo
do artigo 115.o do Decreto-Lei n.o 227-B/2000, de 15
de Setembro), ou ser sujeita a condicionantes adicionais,
sempre que sejam introduzidas alterações de condicionantes por planos especiais de ordenamento do território ou obtidos dados científicos que comprovem a
incompatibilidade com a actividade cinegética, até um
máximo de 10 % da área total da zona de caça.
3.o A zona de caça concessionada pela presente portaria produz efeitos, relativamente a terceiros, com a
instalação da respectiva sinalização.
4.o A sinalização da zona de caça deve obedecer ao
disposto no n.o 8.o da Portaria n.o 1391/2002, de 25 de
Outubro, com a redacção que lhe foi conferida pela
Portaria n.o 45/2004, de 14 de Janeiro.
Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, João Manuel Alves Soares, Secretário de Estado
das Florestas, em 25 de Fevereiro de 2004. — Pelo
Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e
Ambiente, Joaquim Paulo Taveira de Sousa, Secretário
de Estado do Ordenamento do Território, em 1 de Abril
de 2004.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR
Portaria n.o 426/2004
de 24 de Abril

A requerimento da Maêutica — Cooperativa de
Ensino Superior, C. R. L., entidade instituidora do Instituto Superior da Maia, reconhecido, ao abrigo do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo
(Decreto-Lei n.o 271/89, de 19 de Agosto), pela Portaria
n.o 1006/91, de 2 de Outubro;
Instruído, organizado e apreciado o processo nos termos dos artigos 57.o e 59.o do Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.o 16/94, de 22 de Janeiro, alterado, por ratificação,
pela Lei n.o 37/94, de 11 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.o 94/99, de 23 de Março);
Colhido o parecer da comissão de especialistas a que
se refere o n.o 3 do artigo 52.o do Estatuto;
Ao abrigo do disposto no artigo 64.o do referido
Estatuto:
Manda o Governo, pela Ministra da Ciência e do
Ensino Superior, o seguinte:
1.o
Autorização de funcionamento

É autorizado o funcionamento do curso de licenciatura em Redes de Comunicação e Telecomunicações
no Instituto Superior da Maia, nas instalações que estejam autorizadas nos termos da lei.
2.o
Duração

1 — O curso tem a duração de quatro anos.
2 — O número de semanas lectivas efectivas de cada
ano lectivo, excluindo as destinadas a avaliação de
conhecimentos, não pode ser inferior a 30.
3 — O número de semanas lectivas efectivas de cada
semestre lectivo, excluindo as destinadas a avaliação de
conhecimentos, não pode ser inferior a 15.
3.o
Plano de estudos

É aprovado o plano de estudos do curso nos termos
do anexo à presente portaria.
4.o
Grau

A conclusão com aproveitamento de todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do
curso confere o direito à atribuição do grau de licenciado.
5.o
Condições de acesso

As condições de acesso ao curso são as fixadas nos
termos da lei.

