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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 4999/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do artigo 15º do 

Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de agosto, determino que é fixado em 
€ 3 000 000 o limite de competência do conselho diretivo do Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana, lHRU, I.P., para a realização 
de operações financeiras. 

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica-
ção e produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2012, considerando-se 
ratificados os atos praticados pelo conselho diretivo desde essa data, nos 
limites da autorização ora concedida. 

5 de abril de 2013. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira Cristas 
Machado da Graça.

206879553 

 Gabinete do Secretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 5000/2013
O Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas e S. Domingos, de 

Alto Sado, de Fonte Serne e de Monte Gato e Migueis, têm a seguinte 
área de localização:

Campilhas e S. Domingos, com a área beneficiada atualmente de 
1.834,43 ha, situa-se nos concelhos de Santiago do Cacém (freguesias 
de S. Domingos, Alvalade, Vale de Água e Cercal), do distrito de Se-
túbal, e de Odemira (freguesias de Bicos, Colos e Vale de Santiago), 
do distrito de Beja;

Alto Sado destina-se à beneficiação hidroagrícola de 3.713 ha, 
localizados nos concelhos de Santiago do Cacém (freguesias de Er-
midas-Sado e Alvalade), e de Ourique (freguesia de Panóias), do 
distrito de Beja;

Fonte Serne destina-se à beneficiação hidroagrícola de 408,4 ha, 
localizados nos concelhos de Santiago do Cacém (freguesia de S. Do-
mingos) e de Odemira (freguesia de Bicos);

Monte Gato e Migueis destina-se à beneficiação hidroagrícola de 
134,34 ha, localizados no concelho de Ourique (freguesia da Conceição).

Os Aproveitamentos Hidroagrícolas de Campilhas, do Alto Sado, 
da Fonte Serne e de Migueis e Monte Gato, com uma área total de 
6.090,17 ha, têm sido geridos pela Associação de Regantes e Bene-
ficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS), pessoa coletiva de 
direito público, reconhecida formalmente pela Portaria n° 386/1995, 
de 17 de novembro de 1995, publicada no Diário da República IIa Série 
n.° 282.

A exploração e conservação da Obra do Alto Sado iniciou-se em 
1972, a cargo da Direção Geral dos Serviços Hidráulicos tendo sido 
transferida, assim como a Obra de Fonte Serne, para a Associação de 
Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado em 21 de fevereiro 
de 1985.

Em 4 de abril de 1984, através do Auto de Entrega das Obras do Alto 
Sado e de Fonte Serne, procedeu-se à entrega pela Direção-Geral dos 
Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos à Direção-Geral de Hidráu-
lica e Engenharia Agrícola, das obras do Alto Sado e de Fonte Serne.

Em 21 de fevereiro de 1985, através do Auto de Entrega das Obras 
do Alto Sado e de Fonte Serne, foi atribuída pela Direção-Geral de Hi-
dráulica e Engenharia Agrícola à Associação de Regantes e Beneficiários 
da Obra de Campilhas, a conservação e exploração das infraestruturas 
deste aproveitamento hidroagrícola, beneficiando uma área total de 
3.713 ha.

A conservação e exploração do Aproveitamento Hidroagrícola Monte 
Gato e Miguéis que se atribui à Associação de Regantes e Beneficiários 
de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS), através da celebração do presente 
contrato de concessão, abrange as infraestruturas cuja gestão foi entregue 

à ARBCAS, através do Auto de Entrega do AHMGMiguéis, efetuado 
em 21 de março de 2001.

Pelo regime jurídico dos aproveitamentos hidroagrícolas, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.° 269/82, de 10 de julho, na redação que lhe foi dada 
pelo Decreto-Lei n.° 86/2002, de 6 de abril, a exploração e conservação 
destes empreendimentos pode ser atribuída, através de contrato de con-
cessão, a pessoas coletivas públicas ou privadas com capacidade técnica 
e financeira adequadas, sendo dada preferência às entidades do tipo 
associativo ou cooperativo, que representam a maioria dos beneficiários 
e às autarquias locais.

A ARBCAS é uma entidade de tipo associativo, que representa a 
maioria dos regantes beneficiados pelo AHCAS, entidade esta que 
dispõe de capacidade técnica e financeira adequada para a gestão e 
exploração das obras.

Por tal motivo, foi tomada a decisão de se proceder à concessão da 
gestão dos Aproveitamentos Hidroagrícolas de Campilhas e S. Do-
mingos, de Alto Sado, de Fonte Serne e de Monte Gato e Migueis à 
ARBCAS, nos termos do disposto dos n.°s 1 e 2 do artigo 102.° do 
Decreto-Lei n. ° 269/82, de 10 de julho, na redação que lhe foi conferida 
pelo Decreto-lei n.° 86/2002, de 6 de abril.

Assim:
No exercício das competências delegadas pela Ministra da Agricul-

tura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, através 
do Despacho n.° 4704/2013, de 28 de março, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.° 66, de 4 de abril de 2013, e ao abrigo do n.° 5 do 
artigo 102.° do supracitado Decreto-Lei e da Portaria n.° 1473/2007, de 
15 de novembro, com a alteração introduzida pela Portaria n.° 1001/2009, 
de 8 de setembro, do ex-Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, que aprovou a minuta base do contrato de concessão 
para a conservação e exploração das obras de fomento hidroagrícola, é 
aprovada a minuta final do Contrato de Concessão dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas de Campilhas e S. Domingos, de Alto Sado, de Fonte 
Serne e de Monte Gato e Migueis a celebrar entre o Estado Português, 
representado pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, enquanto Autoridade Nacional do Regadio, e a Associação de 
Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado, (ARBCAS), cujo 
original ficará arquivado na DGADR.

4 de abril de 2013. — O Secretário de Estado das Florestas e Desen-
volvimento Rural, Francisco Ramos Lopes Gomes da Silva.

206875284 

 Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 5001/2013
Com vista à implantação das Condutas do Subsistema de Águas 

Residuais de Santa Combinha, veio a sociedade Águas de Trás -os-
-Montes e Alto Douro, S.A., empresa concessionária da exploração 
e gestão do Sistema Multimunicipal de Água e Saneamento de Trás-
-os -Montes e Alto Douro, criado pelo Decreto -Lei n.º 270 -A/2001, 
de 6 de outubro, requerer a constituição de servidão administrativa 
de aqueduto público subterrâneo sobre cinco parcelas de terreno 
localizadas no concelho de Macedo de Cavaleiros (freguesia de 
Santa Combinha).

Considerando que a declaração de utilidade pública, com caráter de 
urgência, das expropriações necessárias à realização das infraestruturas 
que integram candidaturas beneficiárias de cofinanciamento pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional ou pelo Fundo de Coesão no âm-
bito do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007 -2013 (QREN), 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2007, de 3 de 
julho, nomeadamente a infraestruturas de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais previstas no Plano Estratégico de Abas-
tecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais para o período 
de 2007 -2013 (PEAASAR II), aprovado pelo Despacho nº 2339/2007, 
publicado no Diário da República, 2ª serie, n.º 32, de 14 de Fevereiro, 
se encontra prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 123/2010, de 12 de novembro.

Considerando que. nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto -Lei 
n.º 123/2010, de 12 de novembro, a declaração de utilidade pública rela-
tiva à constituição de servidões administrativas necessárias à realização 
das referidas infraestruturas deve observar o procedimento previsto no 
artigo 3.º do mesmo diploma legal;

Considerando que, nos termos do nº. 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 123/2010, de 12 de novembro, os bens imóveis abrangidos pela de-
claração de utilidade pública devem ser determinados, sob proposta da 
entidade responsável pela implementação da infraestrutura, por despacho 
do membro do Governo da tutela;

e a atividade integrada na área funcional do Departamento Financeiro 
e de Organização da ANQ, I. P.

4 de abril de 2013. — O Presidente, Gonçalo Xufre Gonçalves da 
Silva.

206875057 




