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da Câmara Municipal de Ponte de Sor e nesta Direção Regional, sita 
na 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 de MT a 30 kV 
(N.º 1213 L3 0333), com 487,77 metros, com origem no apoio n.º 5 da 
linha de MT a 30 kV N.º 1213 L3 0044 para o PT PSR 0044 D — Farinha 
Branca e término no PT PSR 0329 C — Herdade de Porto de Santarém, 
propriedade de Sociedade Agropecuária da Tojeirinha, L.da, freguesia 
de Montargil, concelho de Ponte de Sor, 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 daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

2013 -05 -13. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307077638 

 Édito n.º 280/2013

Processo EPU n.º 12735
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 Mértola e nesta Direção Regional, sita na 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 15 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 
Sul, para o estabelecimento de linha de MT aérea a 15 (30) kV (BJ15-
-23 -05 -03 -02 -02), com 1313,36 m, com origem no apoio n.º 4 da linha 
de MT a 15 kV (BJ15 -23 -05 -03 -02) para Penha da Águia e término no 
PTD -MTL -179 -AS; PT tipo aéreo — AS com 50 kVA/15 kV; Rede de 
B.T. aérea (RBT -MTL -179), em Roncão de Baixo, freguesia de Espírito 
Santo, concelho de Mértola, 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 daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

13 de maio de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, António 
Martins.

307079241 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Deliberação n.º 1450/2013

Comparticipação financeira dos centros de inspeção automóvel
Nos termos dos artigos 8.º e 9.º da Lei n.º 11/2011, de 26 de abril, com 

a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 26/2013, de 19 de fevereiro, que 
estabelece o regime jurídico de acesso e de permanência na atividade 
de inspeção técnica de veículos a motor e seus reboques e o regime de 
funcionamento dos centros de inspeção, é fixada uma contrapartida 
financeira, que reverte para o IMT, I. P., em valor correspondente a uma 
percentagem da tarifa de cada inspeção realizada.

Os procedimentos adotados para os pagamentos para o fundo de 
fiscalização foram definidos na deliberação n.º 687/2008, ao abrigo do 
Decreto -Lei n.º 550/99, de 15 de dezembro, o qual foi revogado pela 
da Lei n.º 11/2011, de 26 de abril.

Torna -se assim necessário estabelecer os procedimentos para pa-
gamento da contrapartida financeira, que reverte para o IMT, I. P., ao 
abrigo da atual legislação.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 11/2011, de 26 
de abril, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do art.° 6.º do Decreto -Lei 
n.º 236/2012, de 31 de outubro, determina -se o seguinte:

1 — Os pagamentos da comparticipação financeira prevista no ar-
tigo 9.º da Lei n.º 11/2011, de 26 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 26/2013, de 19 de fevereiro, devem ser efetuados até ao 
dia 15 do mês seguinte ao da efetiva cobrança das tarifas, por transfe-
rência interbancária para o NIB 0781 0112 0112 0012 6434 4, da conta 
do IMT, I. P. no IGCP;

2 — Após a realização da referida transferência, a mesma deverá ser 
comunicada ao IMT, I. P. através do seguinte endereço eletrónico — te-

souraria.ip@imt -ip.pt — devendo incluir informação quanto à categoria 
e número dos veículos inspecionados ou reinspeccionados, fornecida com 
o preenchimento do mapa constante do anexo à presente deliberação, 
que dela faz parte integrante;

3 — Os procedimentos aqui definidos serão alterados logo que o 
IMT, I. P., implemente uma aplicação informática e de comunicação 
que permita conferir, em tempo real, os certificados a emitir, delimitar o 
correspondente valor, receber o pagamento das importâncias devidas por 
transferência eletrónica e controlar, com efetividade, a sua cobrança.

4 — A alteração da comparticipação financeira introduzida pelo 
Decreto -Lei n.º 26/2013, de 19 de fevereiro, produz efeitos à data da sua 
entrada em vigor, devendo ser efetuados os respetivos acertos no prazo 
de trinta dias contados da publicação da presente deliberação.

5 — É revogada a deliberação n.º 687/2008, de 11 de março.
19 de junho de 2013. — O Conselho Diretivo: João Fernando Amaral 

Carvalho, presidente — Eduardo Raul Lopes Rodrigues, vogal — Ana 
Isabel Silva Pereira de Miranda Vieira de Freitas,vogal.

ANEXO 

  
 207081541 

 Despacho n.º 9008/2013

Delegação de competências

Nos termos das disposições conjugadas do artigo 35.º do Código 
do Procedimento Administrativo e do n.º 5 do artigo 58.º da Lei 
n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro, delego, sem faculdade de subdele-
gação, nos seguintes dirigentes a presidência do Conselho Coordenador 
de Avaliação (CCA) e das respetivas Secções Autónomas:

a) Presidente do CCA: Dr. Paulo Alexandre Frade Jara, Diretor Ad-
ministrativo, Financeiro e de Recursos Humanos do ex -InIR;

b) Presidente da Secção Autónoma do Norte: Engenheiro Fernando 
Lucas de Oliveira, Diretor Regional da Mobilidade e Transportes do 
Norte;

c) Presidente da Secção Autónoma do Centro: Engenheiro Manuel 
António Miranda Góis, Diretor Regional da Mobilidade e Transportes 
do Centro;
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d) Presidente da Secção Autónoma de Lisboa e Vale do Tejo: Dr. Luís 
Ferreira Teixeira, Diretor Regional da Mobilidade e Transportes de 
Lisboa e Vale do Tejo;

e) Presidente da Secção Autónoma de Alentejo e Algarve: Dr.ª Maria 
Luísa Carneiro Miguel, Diretora Regional da Mobilidade e Transportes 
do Algarve.

19 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do IMT, 
I. P., João Fernando Amaral Carvalho.

207078642 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO EMPREGO 
E DA SAÚDE

Gabinetes dos Ministros da Economia 
e do Emprego e da Saúde

Despacho n.º 9009/2013
Através do Despacho n.º 15689/2012, de 30 de novembro, alterado 

pelo Despacho n.º 7560/2013, de 3 de junho, publicados, respetivamente, 
no Diário da República, 2.ª série, n.os 238 e 112, de 10 de dezembro 
de 2012 e de 12 de junho de 2013, foi criado um Grupo de Trabalho 
com o objetivo de contribuir para a estruturação do produto Turismo 
de Saúde.

Considerando a necessidade de se proceder a alteração no que diz 
respeito à identificação do elemento que integra o referido Grupo de 
Trabalho em representação do Ministério da Saúde:

Determina -se:
1 — O n.º 3 do Despacho n.º 15689/2012, de 30 de novembro, publi-

cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 10 de dezembro de 
2012, alterado pelo Despacho n.º 7560/2013, de 3 de junho, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 12 de junho de 2013, passa 
a ter a seguinte redação:

«3 — [...]
a) Dr. Luís Braz Frade, em representação do Ministério da 

Saúde;
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]»

2 — O presente despacho produz efeitos na data da sua última as-
sinatura.

25 de junho de 2013. — O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro 
Moita de Macedo.

207081363 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 9010/2013
A qualidade, proteção e valorização da arquitetura e da paisagem, 

numa óptica de sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural, 
e de promoção da competitividade territorial e da qualidade de vida 
das pessoas, são aspetos relevantes no quadro nacional das políticas 
públicas de ordenamento do território, a par de um modelo europeu de 
desenvolvimento do território.

É hoje unanimemente reconhecido que a identidade e a diversidade 
dos territórios europeus, fruto de uma história e de uma cultura seculares 
que estabeleceram os fundamentos do modelo europeu de organização 
da vida em sociedade, são elementos essenciais para a prossecução dos 
grandes objetivos políticos de afirmação da Europa no mundo global. 
Progressivamente tem -se verificado uma maior consciência dos cida-
dãos europeus para a importância da arquitetura e da paisagem nos seus 
quadros de vida, assim como da salvaguarda e valorização dos recursos 
territoriais e da qualificação do quadro de vida quotidiano.

Entre os fatores que constroem a identidade territorial encontram -se 
a Arquitetura e a Paisagem, entendidas na sua aceção mais ampla de 
espacialidades, recursos e produtos sociais, culturais, que traduzem quer 
o legado histórico quer a realidade presente das nações europeias.

O reconhecimento destes valores tem conduzido, ao longo das duas 
últimas décadas, à adoção de convenções internacionais, de declarações 
e resoluções intergovernamentais e de outros compromissos, no âmbito 
da União Europeia, do Conselho da Europa e das Nações Unidas, em 
que Portugal participa, e de que ressaltam a adoção do Esquema de 
Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC), a ratificação da 
Convenção Europeia da Paisagem (CEP), a Resolução do Conselho 
Europeu sobre a qualidade da arquitetura no ambiente urbano e rural, as 
Conclusões do Conselho Europeu sobre arquitetura, a contribuição da 
cultura para o desenvolvimento sustentável e as Convenções das Nações 
Unidas para a proteção do património mundial, cultural e natural e para 
a proteção do património cultural imaterial.

Em Portugal, a importância da qualidade do quadro de vida e da 
paisagem para o desenvolvimento sustentado e harmonioso do País e 
dos cidadãos é reconhecida desde logo na Constituição da República 
Portuguesa (CRP) de 1976. No seu artigo 66.º, sob a epígrafe «Ambiente 
e qualidade de vida», a CRP estabelece que «[t]odos têm direito a um 
ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever 
de o defender», incumbindo ao Estado, por meio de organismos próprios 
e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, nomeadamente, 
«[o]rdenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma 
correta localização das atividades, um equilibrado desenvolvimento 
socioeconómico e a valorização da paisagem» e «[c]riar e desenvolver 
reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger 
paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a 
preservação de valores culturais de interesse histórico ou artístico».

Estes princípios constitucionais têm acolhimento e concretização na 
lei geral, nomeadamente nos diplomas fundamentais que regulam os 
domínios do ordenamento do território e desenvolvimento urbano e do 
ambiente, e ainda nos documentos estratégicos que estabelecem as gran-
des orientações de política pública para esses domínios, nomeadamente o 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, que determina o de-
senvolvimento de uma Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem.

Neste âmbito, foi criado, em 7 de julho de 2009, o Grupo de Trabalho 
para a Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem (GT/PNAP), 
com o objetivo de propor o conceito e os princípios gerais da Política 
Nacional de Arquitetura e da Paisagem. Posteriormente, em 1 de março 
de 2010, foi publicado, pelo Gabinete da Secretária de Estado do Or-
denamento do Território e das Cidades, o despacho n.º 3718/2010, que 
veio confirmar o mandato do Grupo de Trabalho criado pelo anterior 
despacho ministerial. O prazo estipulado para o funcionamento do 
Grupo de Trabalho não permitiu a conclusão dos trabalhos previstos, 
nomeadamente a definição das bases para uma Política Nacional de 
Arquitetura e da Paisagem.

Importa pois estabelecer uma Política Nacional de Arquitetura e 
da Paisagem em consonância com as novas políticas públicas para o 
ordenamento do território preconizadas pelo Governo, através de uma 
Comissão Redatora que garanta uma ampla participação de entidades 
com intervenção nos domínios da arquitetura, do urbanismo, da arqui-
tetura paisagista, da paisagem, do ambiente e da qualidade de vida.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, alterado pelos Decretos -Leis n.os 246/2012, 
de 13 de novembro, e 29/2013, de 21 de fevereiro, e nas alíneas m) e u) do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, determino o seguinte:

1 — É criada a Comissão Redatora da Política Nacional de Arquitetura 
e da Paisagem, que tem por missão apresentar ao Governo o projeto de 
documento da Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem.

2 — O documento a elaborar pela Comissão deve visar as seguintes 
linhas orientadoras:

a) Promoção da conceção arquitetónica e urbanística e da constituição 
de um ambiente construído com qualidade;

b) Preservação e a melhoria da qualidade do património construído;
c) Gestão criativa e sustentável do património arquitetónico;
d) Sensibilização e formação dos cidadãos para a cultura arquitetónica, 

urbana e paisagística;
e) Incorporação da componente da valia arquitetónica e paisagística 

nas decisões administrativas;
f) Promoção de políticas exemplares de construções públicas;
g) Definição de propostas de programas específicos para desenvolvi-

mento da Política Nacional de Arquitetura e da Paisagem;
h) Promoção da educação para a Arquitetura e Paisagem.

3 — A Comissão é constituída por:
a) Um representante do Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), que preside;




