5229

Diário da República, 1.ª série — N.º 179 — 14 de setembro de 2012
República, 1.ª série-A, n.º 248, de 25 de outubro de 1996,
tendo depositado o seu instrumento de ratificação em 20 de
dezembro de 1996, conforme o Aviso n.º 23/97, publicado
no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 22, de 27 de janeiro de 1997.
Direção-Geral de Política Externa, 23 de julho de
2012. — O Diretor de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, João Pedro Fins do Lago.
Aviso n.º 129/2012
Por ordem superior se torna público que, em 25 de abril
de 2012, a República das Filipinas depositou, nos termos
do artigo 16.º do Protocolo, junto do Secretariado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, depositário, o
seu instrumento de adesão ao Protocolo Relativo ao Acordo
de Madrid sobre o Registo Internacional de Marcas, adotado em Madrid em 27 de junho de 1989 e modificado
em 3 de outubro de 2006 e em 12 de novembro de 2007.
O instrumento de adesão é acompanhado pelas seguintes
declarações:
a) Conforme o artigo 5.2 d), do Protocolo e em aplicação
do artigo 5.2 b), o prazo previsto na alínea a) do artigo 5.º
do Protocolo para exercício do direito de declarar uma notificação de recusa de proteção é substituído por 18 meses
e, em cumprimento da alínea c) do artigo 5.º, quando a
recusa resultar de uma oposição à concessão da proteção,
a notificação dessa recusa poderá ser declarada depois de
passado o prazo de 18 meses;
b) Conforme o artigo 8.7 a), do Protocolo, a República
das Filipinas, a respeito de cada registo internacional no
qual seja mencionada nos termos do artigo 3-ter do Protocolo, assim como a respeito da renovação de tal registo,
pretende receber uma taxa individual em lugar das taxas
suplementares e dos seus complementos;
c) Conforme o artigo 14.5 do Protocolo, a proteção
resultante de um registo internacional efetuado no âmbito
do Protocolo antes da data da sua entrada em vigor em
relação à República das Filipinas não pode ser objeto de
uma extensão a seu respeito.
O Protocolo entrará em vigor na República das Filipinas
no dia 25 de julho de 2012.
Portugal é Parte do Protocolo, aprovado, para ratificação, pelo Decreto n.º 31/96, publicado no Diário da
República, 1.ª série-A, n.º 248, de 25 de outubro de 1996,
tendo depositado o seu instrumento de ratificação em 20 de
dezembro de 1996, conforme o Aviso n.º 23/97, publicado
no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 22, de 27 de janeiro de 1997.
Direção-Geral de Política Externa, 23 de julho de
2012. — O Diretor de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, João Pedro Fins do Lago.

alcoométrico volúmico natural na vinificação, está incluída no programa quinquenal para o setor vitivinícola
estabelecido para Portugal, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do Conselho, de 22 de
outubro.
A Portaria n.º 975/2008, de 1 de setembro, estabelece as
condições em que pode ser concedido este apoio, incluindo
as penalizações aplicáveis em caso de incumprimento dos
prazos para a apresentação das declarações exigidas. De forma
a adaptar a intensidade das penalizações em função da sua
gravidade, considera-se adequado promover a sua alteração.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Agricultura, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, e no uso das competências delegadas através do despacho n.º 12412/2011, de
20 de setembro, o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração à Portaria n.º 975/2008, de 1 de setembro

O n.º 7 do artigo 4.º da Portaria n.º 975/2008, de 1 de
setembro, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
6— .....................................
7 — O atraso na apresentação das declarações referidas nos n.os 5 e 6, em relação aos prazos fixados pelo
IFAP, I. P., implica uma diminuição do valor da ajuda
correspondente às operações em causa, de 50 % por dia
de atraso no caso das declarações prévias e de 1 % no
caso das declarações relativas à operação.»
Artigo 2.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação e produz efeitos à data do início da
campanha vitivinícola de 2008-2009.
O Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Santiago de Albuquerque, em 6 de setembro de 2012.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Portaria n.º 281/2012

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Portaria n.º 280/2012
de 14 de setembro

A medida de apoio à utilização de mosto concentrado
e mosto concentrado retificado, para aumento do título

de 14 de setembro

A alínea f) do artigo 9.º da Constituição da República
Portuguesa prevê, entre as tarefas fundamentais do Estado,
a de assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o uso e promover a difusão internacional da língua
portuguesa.
No domínio dos direitos, liberdades e garantias pessoais, os n.os 1 e 4 do artigo 43.º daquela Lei Fundamental garantem a liberdade da aprender e ensinar,

