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 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretaria-Geral

Despacho n.º 6631/2011
Torna -se público que, por meu despacho de 1 de Fevereiro de 2011, 

homologado em 24 de Março de 2011, por S. Ex.ª o Ministro da Justiça, 
ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, foi determinado a cessação do procedimento concur-
sal comum visando a ocupação de um posto de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
correspondente à carreira/categoria de assistente técnico, aberto pelo 
Aviso n.º 13132/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 126, de 1 de Julho de 2010, por extinção do correspondente posto 
de trabalho, que se destinava ao Departamento de Gestão do Subsistema 
de Saúde e Acção Social Complementar da Justiça, entretanto extinto 
pelo Decreto -Lei n.º 11/2011, de 21 de Janeiro.

13 de Abril de 2011. — O Secretário -Geral, António Farinha Si-
mão.

204591504 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO 
E DO DESENVOLVIMENTO

Direcção-Geral de Energia e Geologia

Despacho n.º 6632/2011
Nos termos do Decreto -Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro, que 

define o regime para gestão da capacidade de recepção do Sistema 
Eléctrico Público, decorre de 1 a 15 de Maio de 2011 um novo período 
de apresentação de pedidos de informação prévia (PIP) para ligação à 
rede de instalações de produção em regime especial.

Considerando que:
1 — Estão ainda a decorrer procedimentos concursais abertos no 

decurso de 2010, importando concluir esses procedimentos e igual-
mente concretizar a potência atribuída ao nível das várias tecnologias;

2 — Nos anos mais recentes tem vindo a ser privilegiada a atribuição 
de nova potência em moldes distintos do da apresentação de PIP, de-
signadamente através de programas específicos (como a microgeração 
e a miniprodução), ou através de concursos públicos com os quais tem 
sido possível obter contrapartidas, pelo que não se revela oportuno a 
apresentação de novos pedidos de informação prévia (PIP) no referido 
período.

Nestas termos, dá -se a conhecer que:
Não serão aceites pedidos de informação prévia no período que decorre 

de 1 a 15 de Maio de 2011, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro, para instalações de produção de 
energia eléctrica do regime especial

13 de Abril de 2011. — O Director Geral, José Perdigoto.
204593951 

 Direcção Regional da Economia do Norte

Édito n.º 190/2011
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada pela 
Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria do Muni-
cípio de Viana do Castelo e na Direcção Regional da Economia do Norte, 
Rua Direita do Viso, 120, 4269 -002 Porto, 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 projecto apresentado pela EDP 
Distribuição — Energia, S. A., Direcção de Rede e Clientes Norte, para 
o estabelecimento da LN Aérea a 15 KV, PT 150 Matinho — Meadela 
(remodelação), na(s) freguesia(s) de Meadela e Perre, concelho(s) de 
Viana do Castelo, a que se refere o Processo n.º EPU/35070.

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

27 -12 -2010. — O Director Regional, Manuel Humberto Gonçalves 
Moura.

304553215 

 Direcção Regional da Economia do Centro

Aviso n.º 9584/2011
A Direcção Regional da Economia do Centro pretende recrutar, me-

diante mobilidade interna, nos termos do disposto nos artigos 59.º e 
seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, um assistente ope-
racional, para a área funcional do Gabinete de Apoio Técnico.

A oferta terá as seguintes características:
Tipo de oferta: Mobilidade interna
Carreira: Assistente operacional
Categoria: Assistente operacional
Total dos postos de trabalho: 1
Grau de complexidade: 1
Remuneração: Tendo em conta o preceituado na alínea d) do n.º 2 

do artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, a posição 
remuneratória dos trabalhadores recrutados mantém -se.

Caracterização do posto de trabalho: atendimento e reencaminhamento 
das chamadas recebidas no telefone geral da Sede, Recepção e encami-
nhamento dos utentes/clientes, registo informático do correio recebido, 
expedição da correspondência (preenchimento da avença e a entrega nos 
CTT) e execução de tarefas de apoio administrativo.

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em directivas gerais bem definidas e com graus de com-
plexidade variáveis.

Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcio-
namento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua 
correcta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 
reparação dos mesmos.

Área funcional: Gabinete de Apoio Técnico
Relação jurídica: Contrato de trabalho em funções públicas, por 

tempo indeterminado
Requisitos preferenciais: experiência comprovada na execução de tare-

fas afins às do posto de trabalho, preferência pelo 9.º ano de escolaridade 
ou superior e conhecimentos de informática para utilização corrente.

Local de Trabalho: Sede, sita na Av. Lourenço Peixinho, n.º 42, 2.º, 
3800 -159 Aveiro.

As respostas deverão ser remetidas no prazo de 10 dias úteis, a contar 
da data da publicação do presente aviso, em requerimento dirigido ao 
Director Regional da Economia do Centro, Rua Câmara Pestana, n.º 74, 
3030 -163 Coimbra, com a menção expressa do vínculo, da categoria e da 
posição remuneratória que possui, bem como do respectivo contacto tele-
fónico nas horas de expediente, acompanhado do curriculum profissional.

13 de Abril de 2011. — O Director Regional, Armando França.
204599208 

 Aviso n.º 9585/2011
A Direcção Regional da Economia do Centro pretende recrutar, 

mediante mobilidade interna, nos termos do disposto nos artigos 59.º 
e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, dois técnicos 
superiores, detentores de licenciatura, para as áreas funcionais de Com-
bustíveis e Metrologia.

A oferta terá as seguintes características:
Tipo de oferta: Mobilidade interna
Carreira: Técnico superior
Categoria: Técnico superior
Total dos postos de trabalho: 2
Grau de complexidade: 3
Remuneração: Tendo em conta o preceituado na alínea d) do n.º 2 

do artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, a posição 
remuneratória dos trabalhadores recrutados mantém -se.

Caracterização do posto de trabalho:
Área funcional de Combustíveis — Licenciamento (aprovação de 

projectos, vistorias e inspecções periódicas) de redes de gás natural, 
instalações de armazenamento de combustíveis líquidos, instalações de 
armazenamento de combustíveis gasosos (e respectivas redes de gás), 
instalações de armazenamento de combustíveis sólidos e instalações de 
postos de abastecimento de combustíveis.

Área funcional de Metrologia — assegurar a aplicação e o cumpri-
mento da regulamentação e a execução de operações de controlo me-
trológico de instrumentos de medição, nomeadamente em instrumentos 
de pesagem de instalação fixa e não fixa, conjuntos de abastecimento 
de combustíveis, bombas manuais de líquidos combustíveis, contadores 
de grande caudal, manómetros, contadores de tempo, parcómetros, 
taxímetros, massas, contametros e recipientes para comercialização de 
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bebidas, bem como calibrações no âmbito da acreditação do Laboratório 
Regional de Metrologia

Com funções consultivas, de estudo, planeamento, avaliação e apli-
cação de métodos e processos de natureza técnica que fundamentam e 
preparam a decisão.

Elaboração de pareceres e projectos, exigindo um elevado grau de 
qualificação, de responsabilidade, iniciativa e autonomia, ainda que com 
enquadramento superior.

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda 
que com enquadramento superior.

Áreas funcionais: Combustíveis e Metrologia
Relação jurídica: Contrato de trabalho em funções públicas, por 

tempo indeterminado
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia ou Licenciatura 

em Física ou Química
Com preferência nas áreas de: Mecânica, Química, Electromecânica, 

Electrotécnica ou Física
Requisitos preferenciais: Experiência comprovada em áreas de licen-

ciamento afins àqueles que caracterizam os postos de trabalho, carta de 
condução e disponibilidade para executar serviço externo na área de 
intervenção da DRE -Centro.

Local de Trabalho: Instalações em Coimbra, sita na Rua Câmara 
Pestana, n.º 74, 3030 -163 Coimbra.

As respostas deverão ser remetidas no prazo de 10 dias úteis, a con-
tar da data da publicação do presente aviso em requerimento dirigido 
ao Director Regional da Economia do Centro, Rua Câmara Pestana, 
n.º 74 — 3030 -163 Coimbra, com a menção expressa do vínculo, da 
categoria e da posição remuneratória que possui, bem como do res-
pectivo contacto telefónico nas horas de expediente, acompanhado do 
curriculum profissional.

13 de Abril de 2011. — O Director Regional, Armando França.
204599321 

 Direcção Regional da Economia 
de Lisboa e Vale do Tejo

Édito n.º 191/2011

Processo 171/14.1/527
Faz -se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regula-

mento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 446/76, 
de 5 de Junho, e outros, estará patente na Direcção Regional de Economia 
de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 
2721 -858 Amadora, 2.º andar, tel. 21/4729500 e na Secretaria da Câmara 
Municipal de Abrantes, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a 
contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o projecto 
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direcção de 
Rede e Clientes Tejo a que se refere o processo em epígrafe, para o 
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha Mista, a 30 kV, n.º 1401 L3 0576, com 1316 m, com origem 
no apoio n.º 72 da linha MT Rossio ao Sul do Tejo — Ponte de Sor e 
término no PT ABT 0432 D — Loteamento Municipal de Bemposta, 
sita na freguesia de Bemposta, concelho de Abrantes.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão 
ser presentes nesta direcção regional ou na Secretaria daquela câmara 
municipal, dentro do citado prazo.

18 de Março de 2011. — Pelo Director Regional, o Director Serviços 
(artigo 41.º do CPA), A. Simões de Sousa.

304590638 

 Édito n.º 192/2011

Processo n.º 171/14.4/142
Faz -se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regula-

mento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 446/76, 
de 5 de Junho, e outros, estará patente na Direcção Regional de Econo-
mia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, 
Alfragide, 2721 -858 Amadora, 2.º andar, tel. 21/4729500 e na Secretaria 
da Câmara Municipal de Alpiarça, durante 15 dias, e nas horas de ex-
pediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, 
o projecto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Di-

recção de Rede e Clientes Tejo a que se refere o processo em epígrafe, 
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha Aérea, a 30 kV, n.º 1404 L3 0177, com 623 m, com origem 
no apoio n.º 5 da linha para o PT APC 0062 D — Nove e término no 
PT APC 0122 C, em Cardeira dos Formigais — Touco, de Louriba-
tata — Com. Prod. Alimentares do Oeste, L.da, sita em Cardeira dos 
Formigais — Touco, freguesia e concelho de Alpiarça.

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

18 de Março de 2011. — Pelo Director Regional (artigo 41.º do CPA), 
o Director Serviços, A. Simões de Sousa.

304591472 

 Édito n.º 193/2011

Processo n.º 171/14.19/591
Faz -se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regula-

mento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 446/76, 
de 5 de Junho, e outros, estará patente na Direcção Regional de Econo-
mia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, 
Alfragide, 2721 -858 Amadora, 2.º andar, tel. 21/4729500 e na Secretaria 
da Câmara Municipal de Torres Novas, durante 15 dias, e nas horas de 
expediente, a contar da publicação destes éditos no Diário da República, 
o projecto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A.  — Di-
recção de Rede e Clientes Tejo a que se refere o processo em epígrafe, 
para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da Linha Aérea, a 30 kV, n.º 1419 L3 0347 para o
PT TNV 0226 D, Quinta dos Caniços, com 718 m, com origem no 
apoio n.º 1 e término no apoio n.º 4 da referida linha, sita na Quinta dos 
Caniços — Brogueira, freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas.

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

21 de Março de 2011. — Pel’O Director Regional, O Director Ser-
viços, A. Simões de Sousa (Artigo 41.º do CPA).

304592047 

 Édito n.º 194/2011

Processo 171/14.12/116
Faz -se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regula-

mento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 446/76, 
de 5 de Junho, e outros, estará patente na Direcção Regional de Econo-
mia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, 
Alfragide, 2721 -858 Amadora, 2.º andar, tel. 21/4729500 e na Secretaria 
da Câmara Municipal de Golegã, durante 15 dias, e nas horas de expe-
diente, a contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o 
projecto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direcção 
de Rede e Clientes Tejo a que se refere o processo em epígrafe, para o 
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Modificação da Linha Aérea, a 30 kV, n.º 1412 L3 0104, com 1522 m, 
com origem no apoio de derivação — apoio n.º 5 da linha para o PT GLG 
0060 D — Quinta de Miranda e término no PT GLG 0068 D — Quinta 
de Miranda — Mato de Miranda, sita na freguesia de Azinhaga, con-
celho de Golegã.

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

21 de Março de 2011. — Pelo Director Regional (Artigo 41.º do CPA), 
A. Simões de Sousa, Director Serviços.

304591983 

 Édito n.º 195/2011

Processo n.º 171/14.16/1074
Faz -se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regula-

mento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 446/76, 
de 5 de Junho, e outros, estará patente na Direcção Regional de Econo-
mia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, 
Alfragide, 2721 -858 Amadora, 2.º andar, tel. 21/4729500 e na Secretaria 
da Câmara Municipal de Santarém, durante 15 dias, e nas horas de ex-




