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 Secretaria-Geral

Aviso n.º 20033/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do ar-
tigo 75.º, e n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, 
em conjugação com a cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho 
n.º 1/2009, de 24 de Setembro e do n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento 
de Extensão n.º 1 -A/2010 de 1 de Março, e após homologação da Acta 
do júri constituído para o efeito, torno público a conclusão, com sucesso, 
do período experimental, da trabalhadora Ana Cristina Jacinto Pinto, na 
carreira e categoria de técnico superior.

28 de Setembro de 2011. — O Secretário -Geral, A. Mira dos Santos.
205185501 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Despacho n.º 13487/2011
Pelo presente despacho, determino o reinício de funções por tempo 

indeterminado neste Organismo e a respectiva celebração de contrato 
de trabalho em funções públicas, com o assistente operacional Vasco 
Gonçalo Pereira de Oliveira, por o mesmo ter exercido, através de 
requerimento datado de 01 de Setembro de 2011, o direito de opção 
previsto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, 
por se tratar de trabalhador oriundo de situação de mobilidade especial, 
e por ter iniciado funções neste Organismo por período superior a 1 ano, 
exercendo funções no Gabinete Técnico Pericial, ficando posicionado 
entre a 8.ª e 9.ª posição remuneratória e entre o 8 e 9 nível remuneratório, 
a que corresponde o valor de 889,81 €.

O presente despacho produz efeitos a 1 de Outubro de 2011. (Isento 
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Setembro de 2011. — O Inspector -Geral, António Nunes.
205189203 

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

Despacho (extracto) n.º 13488/2011

Termo de período experimental
Para efeitos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

Fevereiro, torna -se público a conclusão com sucesso do período experi-
mental para a carreira/categoria de técnico superior, da licenciada Maria 
João Bragança Ribeiro Pereira Morais.

28 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Carlos Alberto do Maio Correia.

205187568 

 Despacho (extracto) n.º 13489/2011

Termo de período experimental
Para cumprimento do previsto no n.º 8 do artigo 12.º conjugado com 

a alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º, ambos da LVCR, aprovada pela Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna  -se público que, por despacho 
de 22 de Setembro de 2011, do Sr. Presidente do Conselho Directivo 
do IMTT, I. P., cessou o Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, celebrado com a assistente técnica, Cristina Maria 
Costa Garrido de Matos Santa, por motivo de conclusão sem sucesso 
do período experimental, com efeitos a 29/09/2011.

28 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 
Carlos Alberto do Maio Correia.

205187624 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 13490/2011

Renovação de Aprovação de Modelo n.º 601.42.11.3.21
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, 

do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1 

da Portaria 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 797/97, de 1 de 
Setembro, renovo a aprovação de modelo do opacímetro, marca TEC-
NOTEST, modelo 495/01, fabricado por TECNOTEST, S.R.L., com 
sede na Via Provinciale, 8 -I -43038 Sala Baganza, Itália, e requerida 
pela empresa INTERMACO, Comércio e Representações de máqui-
nas e ferramentas L.da, com sede na Av. da República, n.º 2427 — 1.º, 
4401 -801 Vila Nova de Gaia.

1 — Descrição sumária
O opacímetro é um aparelho de fluxo parcial que utiliza o fenómeno 

de absorção dum feixe luminoso para medir a opacidade duma amostra 
de gás de escape dum veículo com motor a gasóleo. É constituído por 
sonda de colheita de gases de escape e tubo, unidade de medição e 
unidade de avaliação comando e indicação.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao modelo origi-
nal, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo n.º 601.13.01.03.27, 
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 203, de 1 de Setembro 
de 2001, mantêm -se a configuração, aspecto, esquema de selagem, 
versões de software e demais características metrológicas do referido 
modelo original.

2 — Marcações
Os opacímetros fabricados ao abrigo desta aprovação, deverão ser 

marcados na placa de identificação, de forma bem visível, com o símbolo 
que consta do anexo n.º 1 da Portaria n.º 962/90, de 09 de Outubro, com 
a respectiva identificação numérica seguinte: 

  
 3 — Validade
A validade desta aprovação de modelo é de dez anos a contar da data 

de publicação no Diário da República.
14 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, 

J. Marques dos Santos.
305158204 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DO EMPREGO
E DA AGRICULTURA, DO MAR,

DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinetes do Ministro da Economia e do Emprego 
e da Ministra da Agricultura, do Mar,

do Ambiente e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 13491/2011
A EDP, S. A., pretende executar a 1.ª fase da obra de implementação 

do aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT), tendo solicitado 
para o efeito o abate de 935 sobreiros adultos e 169 jovens e de 3174 azi-
nheiras adultas e 960 jovens em cerca de 53,03 ha de povoamentos e 
de pequenos núcleos com valor ecológico elevado, daquelas espécies.

Considerando o relevante interesse público, económico e social da 
obra, bem como a sua sustentabilidade, uma vez que o AHFT se en-
quadra nas linhas gerais de orientação da política energética nacional 
(com destaque para o adequado aproveitamento dos recursos renováveis 
endógenos, a garantia da segurança de abastecimento energético e a 
minimização global dos impactes sobre o ambiente, nomeadamente na 
redução das emissões de CO

2
), sendo, para além da criação directa de 

postos de trabalho, factor indutor de criação indirecta de emprego, como 
consequência da estimulação de diversos sectores da economia local;

Considerando que o empreendimento foi sujeito a procedimento 
de avaliação de impacte ambiental, tendo sido emitida declaração de 
impacte ambiental (DIA) favorável, condicionada;

Considerando que a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu pare-
cer favorável ao relatório de conformidade ambiental do projecto de 
execução (RECAPE);

Considerando que, pelo Decreto -Lei n.º 301/2009, de 21 de Outubro, 
foi estabelecido um regime especial aplicável às expropriações neces-
sárias à realização dos aproveitamentos hidroeléctricos do Programa 
Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), 
de que este aproveitamento hidroeléctrico faz parte, pelo que se pode 
considerar licenciada a utilização dos terrenos situados em Reserva 
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Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, como previsto no 
seu artigo 7.º;

Considerando a inexistência de alternativas válidas à sua localização, 
uma vez que a presente foi a escolhida em sede de avaliação de impacte 
ambiental;

Considerando que o despacho n.º 18793/2010, do Secretário de Estado 
do Ambiente, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 
20 de Dezembro de 2010, declarou a utilidade pública, com carácter 
de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à im-
plantação da obra;

Considerando, ainda, que a EDP, S. A., nos termos do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com a redacção que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, apresentou pro-
posta de medidas compensatórias prevendo a arborização com sobreiros 
e azinheiras de terrenos com condições edafo -climáticas adequadas, 
propriedade dos municípios de Torre de Moncorvo e Alfândega da Fé, 
comprometendo -se a estabelecer para o efeito, contratos de comodato 
ou de natureza jurídica equivalente com aquelas entidades autárquicas:

Assim:
Face ao exposto, encontrando -se reunidas as condições estabelecidas 

no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 155/2004, de 30 de 
Junho, declara -se a imprescindível utilidade pública deste empreen-
dimento, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do 
diploma citado.

O abate destes exemplares de sobreiro e azinheira fica ainda condicio-
nado ao cumprimento de todas as exigências legais aplicáveis e de todas 
as condicionantes da declaração de impacte ambiental e do RECAPE, 
bem como à aprovação e implementação do projecto de compensação 
e respectivo plano de gestão, nos termos do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 169/2001, de 25 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, que deverá abranger uma área nunca 
inferior à afectada pelo arranque multiplicada de um factor de 1,25.

27 de Setembro de 2011. — O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira. — Pela Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, José Daniel Rosas Campelo 
da Rocha, Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural.

205201766 

 Gabinetes dos Secretários de Estado da Energia
e do Ambiente e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 13492/2011
Pretende a empresa ENEÓLICA, Energias Renováveis e 

Ambiente, S. A., instalar uma infra -estrutura de apoio e equipamento 
de produção de electricidade por fonte de energia renovável, para apro-
veitamento de energia das ondas, WaveRoller Peniche, em Azenhas, na 
Praia da Almagreira, freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, utilizando 
para o efeito 860 m2 de área integrada na Reserva Ecológica Nacional do 
município de Peniche, por força da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 76/96, de 27 de Maio.

O projecto em causa é constituído por unidade WaveRoller de 300 kW, 
a instalar no mar, cabine de controlo e comando e posto de transforma-
ção, a instalar em terra, cabo de transporte de electricidade, que liga a 
unidade marítima à referida cabine de controlo e ligação deste ponto de 
transformação à rede eléctrica através de uma linha de 15 kV.

Considerando que o projecto em causa tem como objectivos estudar e 
analisar o processo de produção de electricidade a partir daquela fonte de 
energia renovável, bem como contribuir para o aumento da capacidade de 
produção nacional de energia eléctrica com base nessas mesmas fontes, 
permitindo diminuir a dependência energética de Portugal relativamente 
a fontes de energia não renovável;

Considerando que a presente infra -estrutura se integra no âmbito 
do projecto SURGE — Simple Underwater Renewable Generation of 
Electricty, resultante de um consórcio de diversas entidades públicas e 
privadas, e que tem como finalidade realizar a demonstração da tecno-
logia WaveRoller;

Considerando que o projecto corresponde a uma evolução do protótipo 
inicial e dado o seu carácter inovador, resultante da instalação de um 
dispositivo de demonstração à escala real da tecnologia de produção 
de energia das ondas WaveRoller, ainda em desenvolvimento, sendo o 
primeiro projecto, a nível mundial, a preconizar esta tecnologia;

Considerando que as conclusões do teste de medição do potencial de 
energia das ondas realizado em Peniche, em Abril de 2007, destinado 
a determinar a melhor localização das unidades WaveRoller imersas, 
vieram a revelar que o local subaquático escolhido para o teste piloto 
corresponde às expectativas da localização óptima, o que condicionou 
a localização, em terra, das restantes infra -estruturas do projecto;

Considerando que a localização do edifício da cabine e posto de 
transformação em área não integrada na REN envolveria uma distância 
não compatível com as suas condições de funcionamento, bem como 
da viabilidade técnica da interligação entre o cabo submarino e a linha 
eléctrica existente;

Considerando, assim, que a análise das alternativas de localização 
veio a demonstrar a impossibilidade de realização do projecto em causa 
de forma adequada em áreas não integradas na REN;

Considerando que se encontra actualmente em fase de preparação 
e infra -estruturação uma zona piloto para a instalação de tecnologias 
offshore, este projecto deverá transitar para essa zona piloto logo que 
a mesma apresente condições para recepcionar projectos e o mesmo 
ultrapasse esta fase piloto.

Considerando, ainda, que a disciplina constante do Plano de Ordena-
mento da Orla Costeira Alcobaça -Mafra, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 11/2002, de 17 de Janeiro, e do Plano Director 
Municipal de Peniche, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 139/95, de 16 de Novembro, não obstam à realização do projecto;

Considerando que o projecto foi sujeito a avaliação de incidências 
ambientais, tendo obtido decisão de incidências ambientais favorável 
condicionada, em 17 de Agosto de 2011;

Considerando, também, o reconhecimento da acção como de inte-
resse público municipal pela assembleia municipal de Peniche em 18 
de Maio de 2011;

Considerando o parecer favorável do Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, I. P.;

Considerando que a Administração da Região Hidrográfica do 
Tejo, I. P., emitiu licença de utilização dos recursos hídricos para ocu-
pação do domínio público marítimo para produção de energia eléctrica 
a partir das ondas do mar;

Considerando o parecer favorável da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo;

Considerando, por fim, que na execução do projecto o requerente 
deverá dar cumprimento aos seguintes condicionamentos:

a) Limitar a afectação do coberto vegetal às áreas estritamente neces-
sárias à execução dos trabalhos e garantir que estas são convenientemente 
recuperadas no mais curto espaço de tempo;

b) Interditar o pisoteio da duna, devendo o acesso ao local de instalação 
do cabo na praia ser efectuado através do caminho existente ao lado do 
posto de transformação da piscicultura;

c) Assegurar que as áreas de intervenção sejam limitadas e sinalizadas, 
devendo ser limitado o trânsito e a deposição de materiais fora das áreas 
demarcadas de forma a evitar a degradação do espaço dunar anexo;

d) Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis 
ou outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a camada su-
perficial afectada e o seu encaminhamento para tratamento adequado;

e) Limitar as áreas estritamente necessárias à circulação de máquinas 
para que não extravasem e afectem zonas limítrofes;

f) Proceder à descompactação do solo nos locais onde ocorra devido 
à circulação de máquinas, de forma a promover a permeabilidade ca-
racterística do meio;

g) Proceder à remoção imediata do solo contaminado em caso de 
derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias, e ao 
seu encaminhamento a local adequado;

h) Proceder, na fase de funcionamento, à verificação periódica da bacia 
de retenção de óleos no posto de transformação para evitar situações de 
derrames derivadas de eventuais rupturas;

i) Proceder, na fase de desactivação, à remoção de todos os resíduos 
de demolição do posto de transformação e dos equipamentos instalados, 
de forma a evitar a alteração do solo e do coberto vegetal que se tenha 
desenvolvido.

Determina -se:
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do 

Decreto -Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, e no âmbito das competências 
do Ministro da Economia e do Emprego e da Ministra da Agricultura, 
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, reconhecer o 
relevante interesse público da infra -estrutura de apoio e equipamento 
de produção de electricidade por fonte de energia renovável, para apro-
veitamento de energia das ondas, WaveRoller Peniche, em Azenhas, na 
Praia da Almagreira, freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, sujeita 
ao cumprimento dos condicionamentos acima referidos.

2 — O não cumprimento dos referidos condicionamentos determina, 
para o proponente, a obrigatoriedade de repor os terrenos no estado em 
que se encontravam à data imediatamente anterior à emissão deste despa-
cho, reservando -se ainda o direito de revogação futura do presente acto.

26 de Setembro de 2011. — O Secretário de Estado da Energia, Hen-
rique Joaquim Gomes. — O Secretário de Estado do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Pedro Afonso de Paulo.

205184173 




