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2.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período
de 12 anos, à Associação de Caça e Pesca da Senhora da
Graça, com o número de identificação fiscal 506593681 e
sede na Rua de Santo António, 46, 6060-511 São Miguel
de Acha, a zona de caça associativa das Jardas (processo
n.º 4797-DGRF), englobando vários prédios rústicos cujos
limites constam da planta anexa à presente portaria e que
dela faz parte integrante, sitos na freguesia e município de
Idanha-a-Nova, com a área de 578 ha.
3.º A zona de caça concessionada pela presente portaria
produz efeitos relativamente a terceiros com a instalação
da respectiva sinalização.
4.º É revogada a Portaria n.º 1429/2002, de 4 de Novembro, alterada pela Portaria n.º 1010/2006, de 19 de
Setembro.

2.º A zona de caça concessionada pela presente portaria
produz efeitos, relativamente a terceiros, com a instalação
da respectiva sinalização.
O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva, em 12 de Novembro de 2007.

O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva, em 12 de
Novembro de 2007.

Portaria n.º 1482/2007
de 19 de Novembro

Portaria n.º 1481/2007
de 19 de Novembro

Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 40.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;
Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Alcácer
do Sal:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
1.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período
de seis anos, renováveis automaticamente, a Maria Madalena Ramada Curto Osório Pinto, com o número de identificação fiscal 158861914 e sede na Rua de Os Lusíadas,
42, 3.º, direito, 1300-371 Lisboa, a zona de caça turística
de Bugiada (processo n.º 4792-DGRF), englobando vários
prédios rústicos cujos limites constam da planta anexa à
presente portaria e que dela faz parte integrante, sitos na
freguesia de Santiago, município de Alcácer do Sal, com
a área de 585 ha.

Pela Portaria n.º 838/2001, de 25 de Julho, alterada
pela Portaria n.º 195/2007, de 12 de Fevereiro, foi
criada a zona de caça municipal das Bardeiras (processo
n.º 2629-DGRF), situada no município de Arraiolos,
válida até 25 de Julho de 2007, e transferida a sua gestão para a Associação de Caçadores e Pescadores das
Bardeiras.
Considerando que a transferência de gestão não foi renovada no termo do seu prazo e que, nos termos da alínea c)
do n.º 1 do artigo 22.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, tal facto acarreta
a sua caducidade;
Considerando que, para parte dos terrenos abrangidos
pela mencionada zona de caça foi requerida a concessão de uma zona de caça associativa a favor da mesma
entidade;
Considerando que, nos termos do n.º 7 do artigo 29.º
da citada legislação, a extinção da zona de caça só produz
efeitos com a publicação da respectiva portaria;
Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 40.º
e no n.º 7 do artigo 29.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, ouvido o Conselho
Cinegético Municipal de Arraiolos:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
1.º É extinta a zona de caça municipal das Bardeiras (processo n.º 2629-DGRF), na parte respeitante aos
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prédios rústicos que, de acordo com o número seguinte,
passam a integrar a zona de caça associativa das Bardeiras 2.
2.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período
de 12 anos, à Associação de Caçadores e Pescadores
das Bardeiras, com o número de identificação fiscal
504299239 e sede em Bardeiras, 7040 Bardeiras, a zona
de caça associativa das Bardeiras 2 (processo n.º 4791-DGRF), englobando os prédios rústicos cujos limites
constam da planta anexa à presente portaria e que dela faz
parte integrante, sitos na freguesia Vimieiro, município
de Arraiolos, com uma área de 487 ha.
3.º A zona de caça concessionada pela presente portaria
produz efeitos, relativamente a terceiros, com a instalação
da respectiva sinalização.
O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva, em 12 de Novembro de 2007.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL
Portaria n.º 1483/2007
de 19 de Novembro

Os contratos colectivos de trabalho entre a AEEP — Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e a FENPROF — Federação Nacional
dos Professores e outros, entre a mesma associação de
empregadores e a FNE — Federação Nacional dos Sindicatos da Educação e outros, entre a mesma associação
de empregadores e o SINAPE — Sindicato Nacional
dos Profissionais da Educação e, ainda, entre a mesma
associação de empregadores e o SPLIU — Sindicato
Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos
e Universidades, publicados no Boletim do Trabalho
e Emprego, 1.ª série, n.º 11, de 22 de Março de 2007,
abrangem as relações de trabalho entre estabelecimentos

de ensino particular e cooperativo não superior e trabalhadores ao seu serviço representados pelas associações
que os outorgaram.
As associações subscritoras requereram a extensão das
convenções aos empregadores e trabalhadores não representados pelas associações outorgantes e que, no território
nacional, se dediquem à mesma actividade.
As convenções actualizam as tabelas salariais. O estudo
de avaliação do impacte da extensão das tabelas salariais
teve por base as retribuições efectivas praticadas no sector abrangido pelas convenções, apuradas pelos quadros
de pessoal de 2004 e actualizadas com base no aumento
percentual médio das tabelas salariais das convenções
publicadas nos anos intermédios. Os trabalhadores a tempo
completo do sector abrangido pelas convenções, com exclusão dos praticantes, dos aprendizes e do residual (que
inclui o ignorado), são 16 261, dos quais 5820 (35,8 %)
auferem retribuições inferiores às convencionais, sendo
que 3767 (23,2 %) auferem retribuições inferiores às convencionais em mais de 6 %. São as empresas dos escalões
até 20 trabalhadores que empregam o maior número de
trabalhadores com retribuições inferiores às das tabelas
salariais das convenções.
As convenções actualizam, ainda, outras prestações de
conteúdo pecuniário, nomeadamente o subsídio de refeição, com acréscimos entre 2,5 % e 5,1 %, as prestações em
regime de pensionato com acréscimos entre 2 % e 3,9 %,
as diuturnidades, com acréscimos entre 2 % e 4,4 %, e
os subsídios devidos em caso de deslocação, entre 2 %
e 4,2 %. Não se dispõe de dados estatísticos que permitam avaliar o impacte destas prestações. Considerando a
finalidade da extensão e que as mesmas prestações foram
objecto de extensões anteriores, justifica-se incluí-las na
extensão.
Com vista a aproximar os estatutos laborais dos trabalhadores e as condições de concorrência entre as empresas do sector abrangido pelas convenções, a extensão
assegura para as tabelas salariais e para as cláusulas
de conteúdo pecuniário, retroactividade idêntica à das
convenções. No entanto, as compensações das despesas de deslocações previstas na alínea b) do n.º 3 e na
alínea b) do n.º 4 da cláusula 31.ª das convenções não
são objecto de retroactividade uma vez que se destinam
a compensar despesas já feitas para assegurar a prestação
do trabalho.
Atendendo a que as convenções regulam diversas condições de trabalho, procede-se à ressalva genérica de cláusulas contrárias a normas legais imperativas.
Tendo em consideração que não é viável proceder à
verificação objectiva da representatividade das associações outorgantes e, ainda, que os regimes das convenções
são substancialmente idênticos, procede-se à respectiva
extensão conjunta.
A extensão das convenções tem, no plano social, o
efeito de uniformizar as condições mínimas de trabalho
dos trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar
as condições de concorrência entre empresas do mesmo
sector.
Embora as convenções tenham área nacional, a extensão de convenções colectivas nas Regiões Autónomas
compete aos respectivos Governos Regionais, pelo que
a extensão apenas será aplicável no território do continente.
Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no
Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 25, de 8 de

