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tivo, através de uma menção inicial por extenso, seguida 
da sigla ou acrónimo entre parênteses, em letra maiúscula.

2 � Podem ser utilizadas siglas ou acrónimos sem pré-
via descodificação no próprio acto normativo, quando estes 
sejam criados expressamente por outro acto normativo.

Artigo 23.º
Numerais

1 � Na redacção de numerais cardinais em actos nor-
mativos deve recorrer -se ao uso de algarismos.

2 � A redacção de numerais cardinais deve ser realizada 
por extenso até ao número nove, sem prejuízo das seguintes 
situações, em que se aplica a regra do número anterior:

a) Quando expresse um valor monetário;
b) Na redacção de percentagens e permilagens;
c) Na redacção de datas, quando se indique um dia e ano;
d) Quando proceda a uma remissão para uma norma.

3 � A redacção de numerais ordinais em actos normati-
vos deve ser realizada por extenso, sem prejuízo dos casos 
em que procede a uma remissão para uma norma.

Artigo 24.º
Fórmulas científicas

1 � A inclusão de fórmulas científicas deve fazer -se 
em anexo.

2 � Quando se torne necessário incluir fórmulas cientí-
ficas nos textos das normas, devem as mesmas ser inseridas 
imediatamente abaixo do respectivo enunciado, o qual deve 
terminar com dois pontos.

3 � Deve efectuar -se a descodificação dos termos em-
pregues na fórmula científica em número seguinte àquele 
em que foi empregue a fórmula.

Artigo 25.º
Pontuação

1 � Na redacção normativa a utilização do ponto e vírgula 
deve limitar -se à conclusão do texto de alíneas não finais.

2 � Na redacção normativa, os dois pontos devem ape-
nas ser utilizados para enunciar números ou alíneas que se 
seguem ao texto do proémio, não devendo ser utilizados 
para anteceder um esclarecimento ou definição.

Artigo 26.º
Negritos, itálicos e aspas

1 � O negrito deve ser utilizado no texto das divisões 
sistemáticas e no texto das epígrafes.

2 � O itálico deve ser utilizado nos seguintes casos:
a) Para destacar o valor significativo de um vocábulo 

ou expressão;
b) Na designação de obra, publicação ou produção ar-

tística;
c) Para destacar vocábulos de idiomas estrangeiros;
d) Para as menções de revogação e suspensão.

3 � As aspas devem ser utilizadas nos seguintes casos:
a) Para salientar os conceitos que, em sede de normas 

definitórias, aí são caracterizados;

b) Para abrir e fechar os enunciados dos artigos aditados 
ou sujeitos a alterações e as expressões corrigidas e a 
corrigir em declarações de rectificação.

Artigo 27.º
Parênteses e travessões

1 � Os parênteses comuns devem ser utilizados quando 
se faz uso de siglas ou abreviaturas e quando delimitam 
um vocábulo em idioma estrangeiro equivalente a um 
vocábulo português.

2 � Os parênteses rectos devem ser utilizados para, em 
casos de alterações e republicações, indicar que o texto do 
acto normativo se mantém idêntico ou que foi revogado.

3 � O travessão só pode ser utilizado no texto do acto 
normativo para efectuar a separação entre o algarismo que 
indica o número de um artigo e o respectivo texto. 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.º 1048/2010
de 11 de Outubro

A Portaria n.º 596 -C/2008, de 8 de Julho, aprovou o 
Regulamento de Aplicação dos Investimentos não Pro-
dutivos da Medida n.º 2.4, «Intervenções Territoriais In-
tegradas», do subprograma n.º 2, «Gestão sustentável do 
espaço rural», do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente, abreviadamente designado PRODER.

O interesse em promover a intensificação da execução 
das medidas do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente conduziu à adopção das alterações transversais 
efectuadas em grande número dos respectivos regulamen-
tos de aplicação através da Portaria n.º 814/2010, de 27 de 
Agosto, com vista à simplificação dos procedimentos de 
candidatura aos apoios.

Nessa sequência, importa agora introduzir no Regula-
mento de Aplicação da Componente dos Investimentos não 
Produtivos da Medida n.º 2.4, «Intervenções Territoriais 
Integradas», aprovado pela Portaria n.º 596 -C/2008, de 8 
de Julho, a simplificação dos critérios de elegibilidade dos 
beneficiários e operações e o mecanismo de agilização dos 
procedimentos, designadamente através de uma fase de veri-
ficação documental do processo de candidatura mais célere.

Por outro lado, a importância do esforço de conserva-
ção dos espaços agro -florestais dos apoios previstos na 
referida componente, abrangendo um conjunto de terri-
tórios específicos, todos eles integrados na Rede Natura, 
com excepção da Região do Douro Vinhateiro, implica 
o aumento do valor de ajudas destes investimentos, que 
agora se consagra, e o alargamento de elegibilidade para 
a acção n.º 2.4.6, «Intervenção territorial integrada do 
Douro Internacional», cujo território geográfico sofreu um 
alargamento, aos sítios de importância comunitária (SIC) 
e às zonas de protecção especial (ZPE) dos rios Sabor e 
Maçãs e ZPE do Vale do Côa e ainda para as duas novas 
intervenções territoriais integradas, a acção n.º 2.4.12 «In-
tervenção territorial integrada de Monchique e Caldeirão», 
e a acção n.º 2.4.13 «Intervenção territorial de zonas da 
Rede Natura do Alentejo».

A presente portaria compreende igualmente as alterações 
ao PRODER que foram submetidas à apreciação do Comité 


