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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 4/2008
Deslocação do Presidente da República a Chipre
e ao Reino da Jordânia

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, dar assentimento à visita de carácter oficial do
Presidente da República a Chipre e ao Reino da Jordânia,
entre os dias 15 e 18 do corrente mês de Fevereiro.
Aprovada em 13 de Fevereiro de 2008.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime
Gama.

MINISTÉRIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL
E DAS PESCAS.
Portaria n.º 194/2008
de 21 de Fevereiro

Pela Portaria n.º 349/2005, de 1 de Abril, alterada pela
Portaria n.º 1336/2006, de 27 de Novembro, foi criada a
zona de caça municipal das freguesias de Alcanede, Abra e
Gançaria (processo n.º 3956-DGRF), situada no município
de Santarém, e transferida a sua gestão para a Associação
de Caçadores de Alcanede.
A entidade titular requereu agora a anexação à referida
zona de caça de outros prédios rústicos.
Assim:
Com fundamento no disposto nos artigos 11.º e 26.º e no
n.º 1 do artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 201/2005, de 24 de Novembro, e ouvido o Conselho
Cinegético Municipal:
Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
o seguinte:
1.º São anexados à presente zona de caça vários prédios rústicos sitos na freguesia de Alcanede, município de
Santarém, com a área de 535 ha, ficando a mesma com a
área total de 8704 ha, conforme planta anexa à presente
portaria e que dela faz parte integrante.
2.º A presente anexação só produz efeitos relativamente
a terceiros com a instalação da respectiva sinalização.
Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente,
em 4 de Fevereiro de 2008. — O Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus
Lopes Silva, em 6 de Fevereiro de 2008.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO
RURAL E DAS PESCAS
Portaria n.º 195/2008
de 21 de Fevereiro

Com fundamento no disposto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, e ouvido o Conselho Cinegético Municipal de
Ferreira do Alentejo:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
1.º Pela presente portaria é criada a zona de caça municipal de Odivelas (processo n.º 4840-DGRF), pelo período
de seis anos, e transferida a sua gestão para a Associação
de Caçadores e Pescadores de Odivelas do Alentejo, com
o número de identificação fiscal 506117715 e sede na Rua
da Sacristia, 19, Odivelas, 7900 Ferreira do Alentejo.
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 na freguesia
de Odivelas, município de Ferreira do Alentejo, com a
área de 2101 ha.
3.º De acordo com o estabelecido no artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 201/2005, de
24 de Novembro, os critérios de proporcionalidade de
acesso dos caçadores a esta zona de caça compreendem
as seguintes percentagens:
a) 50 % relativamente aos caçadores referidos na alínea a) do citado artigo 15.º;
b) 10 % relativamente aos caçadores referidos na alínea b) do citado artigo 15.º;

