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Portaria n.º 962/90, de 09 de Outubro, com a respectiva identificação 
numérica seguinte: 

 III — Validade
A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 

de publicação no Diário da República.
17 de Fevereiro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, J. 

Marques dos Santos.
301613863 

 Despacho n.º 9399/2009

Aprovação de modelo n.º 301.22.09.3.06
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, 

do Decreto -Lei 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1 da Por-
taria 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 710/89, de 22 de Agosto, 
renovo a aprovação de modelo do sistema de gestão de parques de esta-
cionamento, marca EQUIN, modelo SAGA WINPARK, fabricado por 
Equin, S. A., com sede social na Calle Primavera, 14 — 28850 Torrejón 
de Ardoz (Madrid), Espanha, requerida pela empresa Soltráfego — so-
luções de trânsito, estacionamento e comunicações, S. A.,com sede na 
Avenida Comendador Ferreira de Matos, 779, 4450 -125 Matosinhos.

I — Descrição sumária
O sistema de gestão de parques de estacionamento é um equipamento 

destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos, o qual é 
composto no mínimo por uma central de gestão, sendo complementar-
mente ligado a outros periféricos tais como interfaces de entrada e saída 
e meios de pagamento adequados ao sistema. Todos os componentes 
que constituem o sistema estão sincronizados no tempo.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao modelo origi-
nal, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo n.º 301.22.06.03.38, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 19 de Dezembro 
de 2006 (Parte Especial), mantêm -se a configuração, aspecto, esquema 
de selagem e demais características metrológicas do referido modelo 
original.

II — Marcações
Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 

abrigo desta aprovação, deverão ser marcados na placa de identifica-
ção, de forma bem visível, com o símbolo que consta do anexo n.º 1 da 
Portaria n.º 962/90, de 09 de Outubro, com a respectiva identificação 
numérica seguinte: 

  
 III — Validade
A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 

de publicação no Diário da República.
17 de Fevereiro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 

J. Marques dos Santos.
301608793 

 Despacho n.º 9400/2009

Aprovação de modelo n.º 301.22.09.3.05
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do ar-

tigo 8.º, do Decreto-Lei 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do 
n.º 5.1 da Portaria 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 710/89, 
de 22 de Agosto, renovo a aprovação de modelo do sistema de ges-
tão de parques de estacionamento, marca EQUIN, modelo SAGA 
HPARK, fabricado por Equin, S. A., com sede social na Calle Prima-
vera, 14 — 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), Espanha, requerida 
pela empresa Soltráfego — soluções de trânsito, estacionamento e 
comunicações, S. A.,com sede na Avenida Comendador Ferreira de 
Matos, 779, 4450-125 Matosinhos.

I — Descrição sumária
O sistema de gestão de parques de estacionamento é um equipamento 

destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos, o qual é 
composto no mínimo por uma central de gestão, sendo complementar-
mente ligado a outros periféricos tais como interfaces de entrada e saída 
e meios de pagamento adequados ao sistema. Todos os componentes 
que constituem o sistema estão sincronizados no tempo.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao modelo origi-
nal, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo n.º 301.22.06.03.39, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 19 de Dezembro 
de 2006 (Parte Especial), mantêm-se a configuração, aspecto, esquema 
de selagem e demais características metrológicas do referido modelo 
original.

II — Marcações
Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 

abrigo desta aprovação, deverão ser marcados na placa de identifica-
ção, de forma bem visível, com o símbolo que consta do anexo n.º 1 da 
Portaria n.º 962/90, de 09 de Outubro, com a respectiva identificação 
numérica seguinte: 

  
 III — Validade
A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 

de publicação no Diário da República.
17 de Fevereiro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 

J. Marques dos Santos.
301608485 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9401/2009
Com fundamento no artigo 6.º do regulamento da Lei n.º 2097, de 6 

de Junho de 1959, aprovado pelo Decreto n.º 44 623, de 10 de Outubro 
de 1962:

Determino que seja concedido à Associação Cultural e Recreativa de 
S. Jorge, com o número de identificação fiscal 502602368 e sede em 
São Jorge, 4970 Arcos de Valdevez, o exclusivo de pesca desportiva no 
troço do rio Tora ou rio dos Moinhos, desde o lugar de Paredes, limite 
de montante, até à confluência com o rio Lima, limite de jusante, fre-
guesias de Vale, Oliveira e São Jorge, concelho de Arcos de Valdevez, 
nas condições que a seguir se indicam:

1 — A concessão de pesca tem uma extensão de 7,44 km, abrangendo 
uma área aproximada de 2,25 ha.

2 — O prazo de validade da concessão é de 10 anos, a contar da 
data do respectivo alvará, podendo este ser cancelado sempre que for 
julgado conveniente ao interesse público ou não houver cumprimento 
do estabelecido.

3 — A taxa devida anualmente pela concessão é de € 13,48, de acordo 
com os limites estabelecidos pelo artigo 6.º do Decreto n.º 44 623, 
alterados pelo Decreto -Lei n.º 131/82, de 23 de Abril.

4 — A importância referida no número anterior constitui receita da 
Autoridade Florestal Nacional.

5 — O pagamento da taxa referente ao ano em que a concessão de 
pesca entra em vigor far -se -á no acto da entrega do alvará e será devida 
por inteiro.

6 — A concessionária é obrigada a cumprir e a fazer cumprir as 
normas do regulamento desta concessão, aprovado pela Autoridade 
Florestal Nacional.

7 — Os repovoamentos com espécies aquícolas só poderão ser levados 
a efeito depois de autorizados pela Autoridade Florestal Nacional.

24 de Março de 2009. — Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas.
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