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

2012 -11 -19. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina Maria 
de Campos Corujeira.

306662448 

 Direção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 19/2013
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 Moimenta da Beira e Vila Nova de Paiva, 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, 
SA, Direção de Rede e Clientes Mondego, para o estabelecimento de 
Linha Mista Vila da Rua -Vila Nova de Paiva II a 30 KV com 16565 m 
de SE de Vila de Rua a ap. 12 LAT Vila Nova de Paiva -Castro Daire; 
freguesias de Vila da Rua, Caria, Ariz, Peva e Alhais, concelhos de 
Moimenta da Beira e Vila Nova de Paiva, a que se refere o Processo 
n.º 161/18/22/142.

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

15 de novembro de 2012. — O Diretor Regional, Francisco Braga.
306656308 

 Édito n.º 20/2013
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 Almeida, 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 
6623,51 m de apoio 24 LAT para PTD 11 ALD em Malhada Sorda a PTD 
12 ALD (remodelação); em Nave de Haver I, freguesias de Freineda, 
Malhada Sorda e Nave de Haver, concelho de Almeida, a que se refere 
o Processo n.º 0161/9/2/86.

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

3 de janeiro de 2013. — O Diretor Regional, Francisco Braga.
306662764 

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

Edital n.º 52/2013
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., faz saber 

que a Empresa de Transportes Auto -Penafiel, L.da., NIF 500 600 546, com 
sede na Av. 1.º de maio, 22 A — Apartado 474, nas Caldas da Rainha, 
concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, requereu a concessão 
de uma carreira regular de passageiros entre Mestras, concelho de Cal-
das da Rainha, distrito de Leiria e Santa Catarina (Escola), concelho 
de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, percorrendo as localidades de 
Mestras, Cumeira, Casal do Bicho e Santa Catarina.

Nos termos do 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transportes 
em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro 
de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar -se sobre 
a concessão requerida, no prazo de sessenta dias a contar da data da 
presente publicação, para o que podem consultar o respetivo processo 
na Direção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do 
Tejo, sita na Avenida Elias Garcia, n.º 103 -3.º Andar, em Lisboa.

19 de outubro de 2012. — O Diretor Regional, Luís Teixeira.
306593711 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 121/2013
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do Regime, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, declara -se que 
Joaquim Paulo Capela Fernandes concluiu com sucesso o seu período 
experimental na carreira/categoria de assistente técnico, de acordo com 
o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do 
artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, que se encontra arquivado no seu 
processo individual, sendo o tempo de duração do período experimental 
contado para efeitos na atual carreira e categoria, de acordo com o n.º 7 
do mencionado artigo 12.º, da citada Lei n.º 12 -A/2008.

8 de janeiro de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos, 
Ana Paula Seixas Morais.

206664902 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE

E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado do Mar

Portaria n.º 32/2013
O Regulamento de Pesca no Rio Mondego, aprovado pela Portaria 

n.º 564/90, de 19 de julho, alterada pelas Portarias n.º s 1091/95, de 5 de 
setembro, 398/98, de 11 de julho e 27/2001, de 15 de janeiro, no n.º 1 do 
artigo 7.°, prevê a fixação de períodos de defeso para as diversas espécies de 
peixe que são capturadas nesse rio, incluindo a lampreia, o sável e savelha.

Assim, o Despacho n.º 31596/2008, de 26 de novembro de 2008, fixou, 
ao abrigo do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento de Pesca no Rio Mon-
dego, o período de defeso aplicável à pesca do sável e da lampreia.

A recente entrada em funcionamento da passagem para peixes imple-
mentada no açude ponte de Coimbra veio demonstrar a necessidade de 
se assegurar, durante a época de maior migração da lampreia e do sável, 
um período de paragem harmonizado em toda a zona do Baixo-Mondego 
para permitir a subida das espécies até aos habituais locais de desova.

Acresce, ainda, que estando a ser desenvolvidos estudos de monitori-
zação da eficácia desta passagem para peixes, é necessário estabelecer 
uma paragem de pesca a jusante para permitir maximizar a possibilidade 
de os peixes em migração atingirem e ultrapassarem a infraestrutura 
destinada a assegurar a normal migração das espécies.

Em função dos resultados obtidos, a época de defeso agora estabele-
cida poderá ser ajustada para 2014.

Nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento da Pesca no Rio 
Mondego foi obtido o parecer do Instituto Português do Mar e da At-
mosfera, I.P., e ouvida a Capitania do Porto da Figueira da Foz.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento da 
Pesca no Rio Mondego, aprovado pela Portaria n.º 564/90, de 19 de julho, 
na sua atual redação, e no uso das competências delegadas pela Ministra 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
através do despacho n.º 12412/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro de 2011, determino o seguinte:

1 - Para o ano de 2013, são estabelecidos os seguintes períodos de 
defeso:

a) Para a pesca de lampreia, de de 24 de fevereiro a 5 de março e de 
16 de abril a 20 de dezembro;

b) Para a pesca do sável e savelha, de 1 de janeiro a 10 de março, de 
22 de abril a 1 de maio e de 1 de junho a 31 de dezembro.

2 - O período de defeso da lampreia estabelecido no Despacho 
n.º 31596/2008, de 26 de novembro de 2008, termina, em 2012, a 20 
de dezembro, iniciando-se a safra a partir do dia seguinte.

3 - Entre 24 de fevereiro e 5 de março e entre 22 de abril e 1 de maio, para 
além da interdição da captura, manutenção a bordo, descarga e primeira venda 
de exemplares das espécies em defeso capturadas em águas interiores não 
marítimas no Rio Mondego, é interdito calar redes de tresmalho de deriva e 
de fundo e as asas das estacadas dirigidas à pesca de lampreia e devem ser 
retiradas ou unidas e a rede levantada por forma a impedir a captura de peixes.

4 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

21 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Mar, Manuel 
Pinto de Abreu.

206631643 




