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SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Despacho n.º 88/2013
Estabelece a quantidade máxima de banana permitida para
efeitos da Portaria n.º 88/2012, de 2 de junho
Considerando a Portaria n.º 88/2012, de 2 de junho, que adota as medidas de aplicação e de controlo da concessão da
ajuda da Medida 2 - Apoio à produção das Fileiras Agropecuárias da Região, Ação 2.5. Fileira da Banana, do
subprograma a favor das produções agrícolas para a Região, aprovado no âmbito do Regulamento (CE) n.º 247/2006, do
Conselho, de 30 de janeiro.
Considerando que a alínea l) do artigo 2.º da Portaria supra mencionada, determina que a quantidade máxima
permitida é estabelecida pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRADR).
Nestes termos, determino o seguinte:
A quantidade máxima permitida para efeitos da alínea l) do artigo 2.º da Portaria n.º 88/2012, de 2 de junho, é de 80
(oitenta) toneladas por hectare.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, aos 13 de maio de 2013.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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