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a alínea c) do artigo 2.o deverão ser apresentadas de
acordo com o estabelecido nos regulamentos específicos
das medidas.
2 — As referidas propostas de projecto de formação
deverão observar todas as condições e os fundamentos
previstos nos regulamentos específicos das medidas.
3 — Estas propostas para a componente de formação
poderão inserir-se em propostas que contemplem a realização de projectos integrados ou ser apresentadas
autonomamente.
Artigo 25.o
Selecção das propostas de projecto de formação

As propostas apresentadas serão apreciadas segundo
os critérios definidos nos regulamentos específicos destas medidas de apoio.
Artigo 26.o
Procedimentos de acesso à formação

Os procedimentos de acesso à formação no âmbito
das parcerias e da internacionalização que não se encontrem previstos no presente diploma serão definidos de
acordo com o estabelecido nos regulamentos específicos
destas medidas.
SECÇÃO VI
Disposições finais

Artigo 27.o
Contagem de prazos

1 — Os prazos previstos no presente diploma contam-se por dias seguidos, excepto quando seja explicitamente referida contagem diferente.
2 — Na contagem de prazos não se contabiliza o dia
em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo se
inicia.
Artigo 28.o
Disposições subsidiárias

Em tudo o que não se encontrar expressamente regulado no presente Regulamento será aplicável o disposto
no Decreto Regulamentar n.o 12-A/2000, de 15 de
Setembro, na Portaria n.o 799-B/2000 e no Despacho
Normativo n.o 42-B/2000, ambos de 20 de Setembro,
que regulamentam os apoios às acções a financiar pelo
FSE, e ainda na portaria que regulamenta o sistema
nacional de acreditação e no Decreto-Lei n.o 70-B/2000,
de 5 de Maio, que aprova o enquadramento para a
criação de um conjunto de políticas de acção económica,
e ainda o disposto nos regimes legais dele decorrentes.
ANEXO A

Tipologia de despesas elegíveis

Encargos com formandos (R1) — encargos com remunerações dos activos em formação, bolsas de formação, alimentação, transporte e alojamento dos formandos, bem como outros custos com formandos,
nomeadamente seguros e os referentes a acolhimento
de dependentes a cargo.
Encargos com formadores (R2) — remunerações com
formadores internos, permanentes ou eventuais, e
com formadores que prestam serviços de formação
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como formadores externos, bem como os encargos
com formadores debitados por entidades no âmbito
de um contrato de prestação de serviços com a entidade titular do pedido de financiamento, e despesas
com alojamento, alimentação e transporte dos formadores.
Encargos com pessoal não docente (R3) — remunerações do pessoal dirigente, técnico, administrativo e
outro vinculado ou em regime de prestação de serviços envolvido nas fases de preparação, desenvolvimento e acompanhamento da acção, bem como os
encargos com pessoal dirigente, técnico, administrativo e outro debitados por entidades no âmbito de
um contrato de prestação de serviços com a entidade
titular do pedido de financiamento, o alojamento, a
alimentação e o transporte do pessoal não docente,
e despesas com serviços de técnicos oficiais de contas
(TOC) e revisores oficiais de contas (ROC) para a
validação das despesas da formação.
Encargos com preparação, desenvolvimento e acompanhamento das acções (R4) — todas as despesas relacionadas com a concepção, a preparação, o desenvolvimento e o acompanhamento das acções, nomeadamente despesas com a elaboração de diagnóstico
de necessidades da formação, divulgação da acção,
selecção de formandos e formadores, consultas jurídicas e emolumentos notariais, peritagens técnicas e
financeiras, aquisição e elaboração e reprodução de
recursos didácticos e ainda as despesas correntes com
materiais pedagógicos consumíveis, bens não duradouros, aquisição de livros e de documentação, energia, água e comunicações, as despesas gerais de manutenção e com deslocações realizadas pelo grupo de
formação no âmbito da respectiva acção e as despesas
com matérias-primas e subsidiárias sempre que devidamente fundamentadas e aceites.
Rendas, alugueres e amortizações (R5) — encargos com
aluguer ou amortização de equipamento e com a
renda ou amortização das instalações onde o projecto
decorre.
Despesas de avaliação (R6) — as despesas decorrentes
da aquisição de serviços técnicos especializados relacionados com a avaliação das acções e dos seus resultados globais.
Aquisição de formação ao exterior (R7) — despesas realizadas no âmbito de um contrato de prestação de
serviços relacionado com a actividade formativa que
não sejam possíveis de desagregar pelas rubricas
acima enunciadas em razão da sua natureza ou do
seu carácter residual.
Participações individuais na formação (R8) — custos
relacionados com a inscrição de formandos em acções
de formação.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Portaria n.o 1319/2005
de 26 de Dezembro
o

Pela Portaria n. 913/2001, de 30 de Julho, foi concessionada à Associação de Caçadores da Freguesia de
São Martinho das Amoreiras a zona de caça associativa
da Fauza (processo n.o 2612-DGRF), situada no município de Odemira.
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A concessionária requereu agora a anexação à referida zona de caça de vários prédios rústicos, com a área
de 302 ha.
Assim:
Com fundamento no disposto no artigo 11.o e na alínea a) do artigo 40.o do Decreto-Lei n.o 202/2004, de
18 de Agosto, e ouvido o Conselho Cinegético Municipal:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
1.o São anexados à zona de caça associativa concessionada pela Portaria n.o 913/2001, de 30 de Julho, vários
prédios rústicos, situados na freguesia de São Martinho
das Amoreiras, município de Odemira, com a área de
302 ha, ficando a mesma com a área total de 762 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 da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gonçalves, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 28 de Novembro de 2005.
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