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 Direção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 365/2012
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na secretaria 
da Câmara Municipal de Batalha, e na Direção Regional da Economia 
do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030 -163 Coimbra, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a 
contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Direção de Rede 
e Clientes Tejo, para o estabelecimento de linha aérea a 30 KV com 
918,80 m de apoio 1A LAT para o PT BTL 49 em Casal da Amieira II 
a PT BTL 44C de Agro -Pecuária Valinho, L.da (modificação); Casal da 
Amieira, freguesia de Batalha, concelho de Batalha, a que se refere o 
Processo n.º 0161/10/4/10.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

8 de maio de 2012. — O Diretor Regional, Francisco Braga.
306206466 

 Édito n.º 366/2012
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na secretaria da 
Câmara Municipal de Batalha, e na Direção Regional da Economia do 
Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030 -163 Coimbra, todos os dias 
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar 
da publicação destes éditos no Diário da República, o projeto apresen-
tado pela EDP Distribuição -Energia, S. A., Direção de Rede e Clientes 
Tejo, para o estabelecimento de linha aérea a 30 KV com 3619,72 m 
de apoio 12 LAT para PTD BTL 18 em Vale de Ourém a PTD BTL 51 
(remodelação); Casal de Lobos, freguesia de São Mamede, concelho de 
Batalha, a que se refere o Processo n.º 0161/10/4/110.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

8 de maio de 2012. — O Diretor Regional, Francisco Braga.
306206474 

 Édito n.º 367/2012
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela 
Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente nas secretarias das 
Câmaras Municipais de Covilhã e Fundão, e na Direção Regional da 
Economia do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030 -163 Coimbra, 
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze 
dias, a contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o 
projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Direção 
de Projeto e Construção/Departamento Redes AT/MT, para o estabele-
cimento de Linha Aérea Ferro — Fundão II a 60 KV com 8539 m de 
SE de Ferro (REN) a SE de Fundão (troço a licenciar entre apoio 11 e 
a SE de Fundão com 5799 m); freguesias de Ferro, Tortosendo, Alcaria 
e Fundão, concelhos de Covilhã e Fundão, a que se refere o Processo 
n.º 0161/5/4/851.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou nas secretarias daquelas Câmaras 
Municipais, dentro do citado prazo.

17 de maio de 2012. — O Diretor Regional, Francisco Braga.
306206547 

 Édito n.º 368/2012
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na secretaria 
da Câmara Municipal de Viseu, e na Direção Regional da Economia 
do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030 -163 Coimbra, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, 
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição -Energia, S. A., Direção de Rede e 
Clientes Mondego, para o estabelecimento de linha aérea a 15 KV com 

800,73 m de apoio 21 LAT para PTD 245 VIS em Silvares a PTD 854 
VIS; PT 854 tipo AS de 100 kVA; Rede BT; em Silvares de Silgueiros, 
freguesia de Silgueiros, concelho de Viseu, a que se refere o Processo 
n.º 0161/18/23/1764.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

28 de maio de 2012. — O Diretor Regional, Francisco Braga.
306206514 

 Direção Regional da Economia do Alentejo

Édito n.º 369/2012

Processo n.º EPU n.º 12350
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da 
Câmara Municipal de Elvas e nesta Direção Regional, sita em Zona 
Industrial de Almeirim, 18, 7005 -639 Évora, com o telefone 266750450, 
fax 266743530, e -mail dre.alentejo@dreal.min -economia.pt, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, 
a contar da publicação deste édito no Diário da República, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição -Energia, S. A. — Direção de Rede 
e Clientes Tejo, para o estabelecimento de Linha aérea de MT a 30 kV 
(N.º 1207 L3 0537), com 483,16 metros, com origem no Apoio n.º 2 da 
linha de MT a 30 kV p/ PT ELV 0393 D — Horta Manuel Alves e término 
no PT ELV 0521 D; PT do tipo aéreo -AI1 com 250 kVA/30 kV e rede 
de Baixa Tensão — Horta do Vale de Águias, freguesia de Barbacena, 
concelho de Elvas, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

2012 -05 -18. — O Diretor de Serviços de Energia, Raul Mateus.
306206499 

 Gabinete de Planeamento Estratégico
e Relações Internacionais

Despacho n.º 8807/2012
Designo para me substituir, na minha ausência em gozo de férias, 

nos períodos compreendidos entre os dias 1 a 8 e 10 a 14 de agosto de 
2012, a Diretora de Serviços de Programação e Acompanhamento de 
Investimento a licenciada Maria Isabel Correia da Silva.

26 de junho de 2012. — O Diretor, José Manuel Matos Passos.
206210094 

 Instituto da Mobilidade
e dos Transportes Terrestres, I. P.

Aviso n.º 9017/2012
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, o especialista de 
informática do grau 3, nível 1, da carreira de especialista de informática, 
José Emílio do Rosário Ramalhete Ribeiro, denunciou ao abrigo do 
artigo 74.º do RCTFP, com efeitos a 18 de junho de 2012, o Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, sujeito a perí-
odo experimental de 180 dias, celebrado com o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, I. P., que teve início em 01 de janeiro de 2012.

20 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos 
do Maio Correia.

206210312 

 Deliberação n.º 904/2012
Pela deliberação do Conselho Diretivo do IMTT n.º 1985/2010, de 

4 de novembro, foi estabelecido que para efeitos de gradual implementa-
ção do processo de atribuição de matrícula às máquinas industriais, fosse 
iniciado o referido processo para as máquinas do tipo Retroescavadora 
e Unidade de Transporte.
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Pela deliberação n.º 83/2012, de 23 de janeiro, foi estabelecida a data 
limite de 30 de junho de 2012 para a atribuição de matrícula àqueles 
tipos de máquinas industriais.

Dado verificar -se que o referido processo ainda não se encontra con-
cluído e tendo em vista assegurar que o mesmo decorra com normalidade, 
o Conselho Diretivo do IMTT, I. P., em reunião ordinária realizada em 
21 de junho de 2012, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 3 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 147/2007, de 27 de abril, delibera:

Prorrogar o prazo para atribuição de matrícula a máquinas industriais 
do tipo Retroescavadora, a que corresponde o código RE e Unidade 
de Transporte, a que corresponde o código UT até 31 de dezembro de 
2012.

21 de junho de 2012. — O Conselho Diretivo: Carlos Alberto do 
Maio Correia, presidente — Maria Isabel de Jesus da Silva Marques 
Vicente, vice -presidente — Ana Isabel Silva Pereira de Miranda Vieira 
de Freitas, vogal.

206210426 

 Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.

Aviso n.º 9018/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo de 28 de dezembro de 2010 foi 

homologada a lista de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento para constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na modalidade 
de contrato em funções públicas, para o preenchimento de dois postos 
de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto 
Nacional de Aviação Civil, I. P., na carreira geral de técnico superior, 
para exercer funções na Direção de Infraestruturas e Navegação Aérea, 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, Anúncio n.º 2038/2010, 
de 3 de março, tendo sido formalizado o recrutamento da candidata 
selecionada através de celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas, nos termos do artigo 17.º, n.º 3 da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que foi celebrado 
contrato individual de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado com a licenciada Maria Paula Reixa da Cruz Silva, Técnica 
Superior, ficando colocada entre a 6.ª e 7.ª posição, e entre o nível 31 e 
35 da tabela remuneratória única, com efeitos a 21.03.2011.

16 de abril de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Paulo de 
Andrade.

206210904 

 Aviso n.º 9019/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo de 28 de dezembro de 2010 foi 

homologada a lista de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento para constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na modalidade 
de contrato em funções públicas, para o preenchimento de dois postos 
de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto 
Nacional de Aviação Civil, I. P., na carreira geral de técnico superior, para 
exercer funções na Direção de Infraestruturas e Navegação Aérea, publi-
citado no Diário da República, 2.ª série, Anúncio n.º 1800/2010, de 24 de 
fevereiro, tendo sido formalizado o recrutamento da candidata selecio-
nada através de celebração de contrato de trabalho em funções públicas, 
nos termos do artigo 17.º, n.º 3 da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b) 
da lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi cele-
brado contrato individual de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a licenciada Carla Judite Alves Aleixo Mendeiros, 
Técnica Superior, ficando colocada na 2.ª posição, nível 15 da tabela 
remuneratória única, com efeitos a 14.03.2011.

16 de abril de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Paulo de 
Andrade.

206210872 

 Aviso n.º 9020/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo de 28 de dezembro de 2010 foi 

homologada a lista de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento para constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na modalidade 
de contrato em funções públicas, para o preenchimento de dois postos 
de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto 
Nacional de Aviação Civil, I. P., na carreira geral de técnico superior, 
para exercer funções na Direção de Infraestruturas e Navegação Aérea, 

publicitado no Diário da República, 2.ª série, Anúncio n.º 2038/2010, 
de 3 de março, tendo sido formalizado o recrutamento da candidata 
selecionada através de celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas, nos termos do artigo 17.º, n.º 3 da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b) 
da lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que foi cele-
brado contrato individual de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a licenciada Maria Augusta Tavares Pessoa, Técnica 
Superior, ficando colocada entre a 9.ª e 10.ª posição, e entre o nível 42 e 
45 da tabela remuneratória única, com efeitos a 29.03.2011.

16 de abril de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Paulo de 
Andrade.

206210897 

 Aviso n.º 9021/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo de 18 de março de 2011 foi 

homologada a lista de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento para constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na modalidade 
de contrato em funções públicas, para o preenchimento de oito postos 
de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto 
Nacional de Aviação Civil, I. P., na carreira geral de técnico superior, para 
exercer funções no Gabinete de Facilitação e Segurança da Aviação Civil, 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, Anúncio n.º 4301/2010, 
de 12 de maio, tendo sido formalizado o recrutamento do candidato 
selecionado através de celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas, nos termos do artigo 17.º, n.º 3 da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b) da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi celebrado 
contrato individual de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado com o licenciado Ilídio José Ribeiro dos Santos, Técnico Superior, 
ficando colocado na 2.ª posição, e no nível 15 da tabela remuneratória 
única, com efeitos a 01.04.2011.

16 de abril de 2012 — O Vogal do Conselho Diretivo, Paulo de 
Andrade.

206210929 

 Aviso n.º 9022/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo de 29 de outubro de 2010 foi 

homologada a lista de ordenação final dos candidatos ao procedimento 
concursal comum de recrutamento para constituição de uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na modalidade 
de contrato em funções públicas, para o preenchimento de um posto de 
trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto Nacional 
de Aviação Civil, I. P., na carreira geral de técnico superior, para exercer 
funções na Direção de Segurança Operacional, publicitado no Diário 
da República, 2.ª série, Anúncio n.º 5774/2009, de 25 de maio, tendo 
sido formalizado o recrutamento da candidata selecionada através de 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas, nos termos do 
artigo 17.º, n.º 3 da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b) da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi celebrado 
contrato individual de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado com a licenciada Maria Manuela Vicente Virtuoso, Técnica 
Superior, ficando colocada na 2.ª posição, nível 15 da tabela remunera-
tória única, com efeitos a 01.01.2011.

16 de abril de 2012 — O Vogal do Conselho Diretivo, Paulo de 
Andrade.

206210864 

 Despacho n.º 8808/2012
A AEROVIP — Companhia de Transportes e Serviços Aéreos, S. A., 

com sede no Aeródromo Municipal de Portimão, Hangar 3 — Alvor, é 
titular de uma Licença de Trabalho Aéreo, que lhe foi concedida pelo 
Despacho n.º 4076/97, de 18 de junho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 162, de 16 de julho de 1997.

Tendo a referida empresa requerido a prorrogação da licença de 
que é titular, e estando cumpridos todos os requisitos exigíveis para o 
efeito, determino, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 172/93, de 11 de maio, 
e do Decreto-Lei n.º 19/82, de 28 de janeiro, e no uso das competências 
delegadas pelo Conselho Diretivo do INAC, I. P., o seguinte:

1 — É prorrogada a Licença de Trabalho Aéreo da AEROVIP — Com-
panhia de Transportes e Serviços Aéreos, S. A. 

2 — A prorrogação da presente licença tem efeitos retroativos à data 
do término da validade da licença ora prorrogada.




