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Nome Data de 
nascimento

Gizelia Maria da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 -06 -1980
Marco Antônio Melo Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -07 -1969
Marcos Xavier Januário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 -05 -1978
Mario Araujo Marques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 -12 -1973
Silvia Almeida dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 -10 -1983
Adeir Candido Ferreira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 -05 -1974
Neuziane Pontes de Assis Pinheiro  . . . . . . . . . . . . . . . . 03 -09 -1985
Patricia Paula da Costa Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 -11 -1978

 2 de Maio de 2011. — Pelo Director Nacional, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Teresa Maria Carneiro de Andrade.

204633738 

 Despacho n.º 7024/2011

Lista n.º 5/11

Por despacho da Secretária de Estado da Administração Interna 
de 20 de Abril de 2011, foi concedido o Estatuto de Igualdade de 
Direitos e Deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e 
Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa 
do Brasil, e nos termos do artigo 15 da Resolução da Assembleia 
da República n.º 83/2000 de 14 de Dezembro, conjugado com o 

Nome Data de nascimento

Tatiana de Jesus Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 -09 -1979

 2 de Maio de 2011. — Pelo Director Nacional, a Chefe de Departamento 
de Nacionalidade, Teresa Maria Carneiro de Andrade, inspectora superior.

204633105 

 MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA E DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Despacho n.º 7025/2011
Pelo despacho conjunto da então Directora -Geral da Direcção -Geral 

de Reinserção Social, Dra. Leonor Furtado, e do Presidente do Conse-
lho Directivo do Instituto da Segurança Social, Dr. Edmundo Martinho, 
n.º 14917/2008, de 6 de Maio de 2008, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 29 de Maio de 2008, foi feita a transição do pessoal da 
Direcção -Geral de Reinserção Social a afectar ao ISS, IP, tal como previa a 
Portaria n.º 101/2008, de 1 de Fevereiro, na sequência da transferência dos 
Centros Educativos de São José, em Viseu, São Fiel, em Castelo Branco, 
e Dr. Alberto Souto, em Aveiro, para o Instituto da Segurança Social, I. P.

Tendo em conta que nem todos os trabalhadores que ali exerciam 
funções, constam da referida lista, sendo certo que as situações são idên-
ticas, importa regularizar a situação com efeitos a 1 de Janeiro de 2008, 
data da produção de efeitos da Portaria n.º 101/2008, de 1 de Fevereiro: 

n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 154/2003, de 15 de Julho, à 
cidadã brasileira: 

Nome Categoria Grupo profissional Produção de efeitos

Márcio de Pina e Sá . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnico profissional de 1.ª classe de reinserção social  . . . Técnico profissional   . . . 1 -1 -2008 
Renata Sofia Aires dos Santos Narciso . . . . Técnico profissional de 2.ª classe de reinserção social  . . . Técnico profissional   . . . 1 -1 -2008 

 25 de Março de 2011. — O Director -Geral de Reinserção Social, Rui José Simões Bayão de Sá Gomes. — O Presidente do Conselho Directivo 
do Instituto da Segurança Social, I. P., Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho.

204626131 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO 
E DO DESENVOLVIMENTO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 10385/2011

Procedimento concursal comum, para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de um posto de trabalho, da carreira de 
assistente técnico.

1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º e dos n.os 2 
e 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugados 
com o artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se 
público que por despacho do Senhor Inspector -Geral da Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica, proferido ao abrigo de competência 
própria, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação do presente Aviso no Diário da República, o presente 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal 
desta Autoridade, titulada por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 59/2008, de 11 de Se-
tembro e da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, em conformidade 
com o seguinte.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento no próprio organismo, presumindo -se a ine-
xistência de reservas de recrutamento constituídas pela Entidade Cen-
tralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), 
porquanto não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos 
termos dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.

3 — Legislação Aplicável: o recrutamento rege -se nos termos da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro 
e da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

4 — Prazo de validade: O presente procedimento concursal é válido 
para a ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no prazo 
máximo de 18 meses contados da data de homologação da lista de or-
denação final (reserva de recrutamento interna), nos termos dos n.os 1 a 
3 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — O prazo de apresentação de candidaturas ao presente procedi-
mento é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação no 
Diário da República, do presente aviso.

6 — Número de postos de trabalho a ocupar: 1 lugar.
7 — Caracterização do Posto de Trabalho: exercício de funções com 

grau de complexidade 2 constante no Anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 49.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, para a carreira de 
assistente técnico da categoria de assistente técnico, na área da tesou-
raria. Incumbe -lhe, nomeadamente, o exercício das seguintes funções: 
arrecadação e registo de receitas; depósitos bancários e controlo dos 
movimentos; emissão de cheques e outros meios de pagamento; cola-
boração na emissão de reconciliações bancárias; emissão de recibos e 
facturas, e venda de estampilhas fiscais.

8 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento do trabalhador 
recrutado será feito nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 
31 de Dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2011.

9 — Local de trabalho: Sede da ASAE, sita na Av. Conde de Valbom, 
n.º 98, em Lisboa, sem prejuízo das deslocações necessárias inerentes 
ao desempenho das funções.

10 — Requisitos de admissão ao concurso: Ser detentor de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, ou encontrar -se em situação de mobilidade especial e 
possuir os requisitos enunciados no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
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10.1 — Nível habilitacional: os candidatos devem possuir o 12.º ano 
de escolaridade.

10.2 — Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habi-
litacional por formação adequada ou experiência profissional.

10.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do serviço, idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se pretende com o presente procedimento concursal.

11 — Formalização das Candidaturas — nos termos do artigo 27.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a candidatura deve ser 
formalizada em suporte de papel mediante formulário próprio, aprovado 
pelo Despacho n.º 11321/2009, e publicado no Diário da República, de 
08 de Maio de 2009, disponível para “download” na página electrónica 
da ASAE (www.asae.pt).

11.1 — A utilização do referido formulário é de utilização obrigató-
ria, sob pena de exclusão, conforme disposto no n.º 1 do artigo 51.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

11.1.1 — Os formulários de candidatura e demais documentação 
exigida, poderão ser entregues pessoalmente, após o seu correcto pre-
enchimento, durante as horas normais de funcionamento da Secção de 
Expediente da ASAE, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 1050-070 
Lisboa, ou por carta registada com aviso de recepção, para a mesma 
morada, endereçada à ASAE, Divisão de Recursos Humanos e Expe-
diente, em envelope fechado, com indicação exterior «procedimento 
concursal comum para preenchimento de uma vaga da carreira de assis-
tente técnico — tesouraria», contendo o número do Aviso de abertura do 
procedimento concursal, devendo a sua expedição ocorrer até ao termo 
do prazo fixado para entrega das candidaturas, findo o qual não serão 
as mesmas consideradas.

11.2 — O não preenchimento ou o preenchimento incorrecto dos 
elementos relevantes do requerimento por parte dos candidatos determina 
a sua exclusão ao procedimento concursal.

11.3 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
electrónico.

11.4 — Os requerimentos devidamente assinados e datados, devem 
ser acompanhados da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum Vitae actual, detalhado, datado e assinado;
b) Fotocópias legíveis dos documentos comprovativos das habilitações 

literárias e profissionais;
c) Fotocópias dos documentos comprovativos das acções de formação 

profissional;
d) Fotocópia legível do documento de identificação;
e) Declaração actualizada, com data posterior à do presente Aviso de 

abertura, emitida e autenticada pelo serviço de origem da qual conste 
inequivocamente a categoria e carreira, a natureza da relação jurídica de 
emprego público de que é titular, a respectiva antiguidade e a avaliação 
de desempenho, com referência aos valores quantitativos e qualitativos, 
obtida nos últimos três anos, nos termos e para os efeitos do disposto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro;

f) Declaração actualizada, com data posterior à do presente Aviso de 
abertura, emitida e autenticada pelo serviço de origem na qual conste a 
caracterização das funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo traba-
lhador em SME, por último ocupou.

12 — Métodos de selecção: considerando o número de saídas ocorridas 
na carreira de assistente técnico, e que neste momento se encontra afecta 
à Tesouraria deste organismo apenas uma trabalhadora, podendo assim 
comprometer o seu normal e regular funcionamento, afigura -se como 
absolutamente indispensável garantir a ocupação do posto de trabalho 
em questão, revestindo o presente procedimento carácter urgente, pelo 
que, apenas será utilizado, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 53.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, um único método 
de selecção obrigatório, a saber: Avaliação Curricular, sem prejuízo de 
ser complementado pelo método referido no número seguinte.

12.1 — Método de selecção facultativo ou complementar: o mé-
todo de selecção facultativo ou complementar a utilizar, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da mencionada Portaria, será a entrevista 
profissional de selecção.

12.2 — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 3 e 4 do 
artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, a ponderação para a valoração final da avaliação curricular é de 
70 % e para a entrevista profissional de selecção é de 30 %.

Nos termos do disposto no n.º 12 do artigo 18.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro cada um dos métodos de selecção é de carácter eli-
minatório.

12.3 — Avaliação Curricular: A avaliação curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as funções 

que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou actividade em causa, designadamente:

a) A habilitação académica de base;
b) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 

descritas no ponto 7. do presente Aviso;
c) A formação profissional relacionada com as exigências e as com-

petências necessárias ao exercício da função;
d) A avaliação do desempenho relativa aos últimos três anos, se a ac-

tividade profissional se relacionar com o posto de trabalho a ocupar.

12.3.1 — Na avaliação curricular é adoptada a escala de valoração 
de 0 a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma ca-
rácter eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem 
valoração inferior a 9,5 valores.

12.3.2 — A não apresentação pelos candidatos, dos documentos com-
provativos dos factos por eles referidos no Curriculum Vitae, determina 
a não valorização dos factos ou situações que por eles deveriam ser 
comprovados.

12.3.3 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12.4 — Entrevista Profissional de Selecção: a entrevista profissional de se-

lecção visa avaliar, de forma objectiva e sistemática, a experiência profissional 
e aspectos comportamentais evidenciados durante a interacção estabelecida 
entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

12.4.1 — A entrevista profissional de selecção, de carácter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para este efeito será elabo-
rada uma ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada.

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da ASAE e disponibilizada 
na sua página electrónica, em www.asae.pt.

14 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização 
dos métodos de selecção, por notificação, nos termos previstos no ar-
tigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
citada Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local da realização 
dos métodos de selecção.

15 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do ar-
tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, notificados por 
uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do mesmo 
artigo, para a realização da audiência dos interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

15.1 — O exercício do direito de participação de interessados deverá 
ser feito obrigatoriamente através do preenchimento de formulário tipo, 
publicado no Diário da República n.º 89, 2.ª série, de 08 de Maio, através 
do Despacho n.º 11321/2009, disponível para “download” na página 
electrónica da ASAE (www.asae.pt)

16 — Os candidatos aprovados em cada método de selecção são 
convocados para a realização do método seguinte, por uma das formas 
indicadas no número anterior.

17 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos têm acesso 
às actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva 
ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha clas-
sificativa e o sistema de valoração final do método, desde que o solicitem.

18 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento 
é efectuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em 
resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 
obtidas em cada método de selecção, sendo excluído aquele que obtenha uma 
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou na classificação final.

19 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

20 — Composição do Júri:
Presidente: Dr.ª Maria Teresa Gonçalves Pinto Fontelas Albino, Chefe 

da Divisão de Gestão Financeira.
Vogais efectivos:
1.º vogal: Dr.ª Ana Maria Rodrigues dos Santos Vieira Guerra, Téc-

nica Superior.
2.º vogal: Maria de Lurdes Moreira Pereira da Silva, Assistente Técnica.

Vogais suplentes:
1.º vogal: João Lourinho Costa, Coordenador Técnico.
2.º vogal: Isabel Maria Carvalho Gonçalves Branco Lima, Assistente 

Técnica.
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O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo primeiro vogal efectivo.

21 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
em local visível e público nas instalações da ASAE e disponibilizada 
na sua página electrónica.

22 — O recrutamento efectua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

23 — Em consonância com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será 
publicado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º 
dia útil seguinte à presente publicação no Diário da República, 
na página electrónica da ASAE (www.asae.pt) e em jornal de 
expansão nacional, por extracto, no prazo máximo de três dias 
úteis, contados da forma anteriormente referida, em jornal de 
expansão nacional.

24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

14 de Março de 2011. — O Inspector -Geral, António Nunes.
204635552 

 Direcção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 205/2011
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 
da Câmara Municipal de Figueira da Foz, e na Direcção 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 
projecto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Direcção 
de Rede e Clientes Mondego, para o estabelecimento de Linha Aérea de 
interligação Paião III — Vales a 30 KV com 1279,42 m de ap. 8 LAT 
para o PTD 350/FIG em Paião III a ap. 7 LAT para o PTD 168/FIG em 
Vales; freguesia de Paião, concelho de Figueira da Foz, a que se refere 
o Processo n.º 0161/6/5/957.

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

7 de Abril de 2011. — O Director de Serviços de Energia, Adelino 
Lopes de Sousa.

304631583 

 Édito n.º 206/2011
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 da 
Câmara Municipal de Coimbra, e na Direcção 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 projecto 
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Direcção de Rede 
e Clientes Mondego, para o estabelecimento de Linha Mista a 15 KV 
com 7720,43 m de SE de Relvinha a PS 932/CBR anexo ao PTC 399 
CBR de ERSUC; 1 PS; em Coimbra, freguesias de Santa Cruz, Trou-
xemil, Antuzede e Vil de Matos, concelho de Coimbra, a que se refere 
o Processo n.º 0161/6/3/1421.

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

7 de Abril de 2011. — O Director de Serviços de Energia, Adelino 
Lopes de Sousa.

304631575 

 Direcção Regional da Economia 
de Lisboa e Vale do Tejo

Édito n.º 207/2011

Processo 171/11.8/298
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 Lourinhã, 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 Mista, a 30 kV, LM 3185 (Interligação), com 1238 m, com 
origem no apoio n.º 6 da linha 3016/R15 e término no apoio n.º 1 -A da 
linha 3016/R03, sita na freguesia de Marteleira, concelho de Lourinhã.

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

4 de Abril de 2011. — Pelo Director Regional (artigo 41.º do CPA), 
A. Simões de Sousa, director de serviços.

304631615 

 Direcção Regional da Economia do Algarve

Édito n.º 208/2011

Processo n.º EPU N.º 3484
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 
Município de Alcoutim e nesta Direcção Regional, sita em Rua Prof. 
António Pinheiro e Rosa, 8005-546 Faro, com o telefone 289896600, 
fax 289896690, e-mail dre-algarve@drealg.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 projecto 
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., para o estabele-
cimento de Linha Aérea a 15 kV, FR15-54-30 Alcoutim 3 (PTD ACT 
118), com 45.52 metros, a partir do apoio n.º 158 da linha FR15-54 
SE Aldeia Nova — Alcoutim ao PTD ACT 118 Alcoutim 3; Posto de 
Transformação PTD ACT 118 Alcoutim 3, tipo Aéreo — AS, com 100.00 
kVA/15 kV; Rede de baixa tensão Aérea, RBT/IP ACT 118 Alcoutim3 
(injecções na RBT/IP), a estabelecer em Campo de Futebol de Alcoutim, 
freguesia de Alcoutim, concelho de Alcoutim, a que se refere o processo 
mencionado em epígrafe.

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

27-04-2011 — O Director de Serviços de Energia, Carlos Mascote.
304631648 

 Édito n.º 209/2011

Processo n.º EPU n.º 3494
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 Município de Loulé e nesta Direcção Regional, sita em Rua Prof. 
António Pinheiro e Rosa, 8005 -546 Faro, com o telefone 289896600, 
fax 289896690, e -mail dre -algarve@drealg.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 
projecto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., para 
o estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV, FR15 -104 -2 -2 Pereiras 2 
(Alteração P3 — PTD), com 140.53 metros, a partir do apoio n.º 3 da 
LMT FR15 -104 -2 -2 ao PTD LLE 304 Pereiras 2; Posto de Transforma-
ção PTD LLE 304 Pereiras 2, tipo Aéreo — AI, com 160.00 kVA/15 kV; 




