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Benafátima da Serra, freguesia de São Marcos da Serra, concelho de 
Silves, 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 daquele 
Município, dentro do citado prazo.

21 de janeiro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

306805786 

 Édito n.º 97/2013

Processo EPU n.º 3828
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Re-

gulamento 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 do município de 
Silves e nesta Direção 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 projeto apresentado pela EDP 
Distribuição Energia, S. A., para o estabelecimento de Linha Aérea 
a 15 kV, FR 15 -85 -10 -1 -9 Poço do Gueino 3 (PTD SLV 676), com 
136.97 metros, a partir do apoio n.º 10 da linha aérea FR 15 -85 -10 -1 E.E. 
Águas Carrasqueira ao PTD SLV 676 Poço do Gueino 3; PTD SLV 
676 Poço do Gueino 3, do tipo Aéreo — AI com 160.00 kVA/15 kV; 
RBT/IP SLV 676 Poço do Gueino 3 (injeções), RBT/IP SLV 146 Poço do 
Guueino 1 (Remodelação), a estabelecer em Poço do Gueino, freguesia 
de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, 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 daquele 
Município, dentro do citado prazo.

21 -01 -2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos Mascote.
306805859 

 Édito n.º 98/2013

Processo EPU N.º 3830
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Re-

gulamento 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 do Município de 
Loulé e nesta Direção 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 projeto apresentado pela EDP 
Distribuição — Energia, SA, para o estabelecimento de Linha Aérea a 
60 kV, LN60 6398 Vilamoura — Quarteira (Modificação: apoios P19 ao 
P21 e instalação de cabo de telecomunicação), a partir do apoio P19 da 
própria LMT ao apoio P21 da própria LMT, intervenção em 437,74 m 
(em linha com comprimento total de 7046.00 metros), a estabelecer em 
Urbanização Vila Sol, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, 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 daquele 
Município, dentro do citado prazo.

1 de fevereiro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

306805704 

 Édito n.º 99/2013

Processo EPU n.º 3831
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Re-

gulamento 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 do Município de 
Loulé e nesta Direção 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 projeto apresentado pela EDP 
Distribuição — Energia, S. A., para o estabelecimento de Linha Sub-
terrânea a 60 kV, LN 60 6398 01 Vilamoura B, com 1750.00 metros, a 

partir do apoio P20 da linha LN60 6398 Vilamoura — Quarteira até à 
Subestação de Vilamoura B; freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, 
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 daquele 
Município, dentro do citado prazo.

01 -02 -2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos Mascote.
306805778 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 3981/2013

Aprovação complementar de modelo n.º 111.20.13.3.01
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 1542/2007 de 6 de 
dezembro, aprovo as características complementares do cinemómetro-
-radar marca JENOPTIK Robot GmbH, modelo MultaRadar C, fabricado 
por JENOPTIK Robot GmbH, Opladener Strasse 202, 40789 Monheim, 
Alemanha, a requerimento de Micotec Electrónica, L.da, R. Rui T. Pa-
lhinha lote 10/10 — A, 1.º -D Leião, 2740 -278 Porto Salvo, aprovado 
pela aprovação de modelo n.º 111.22.08.3.16.

1 — Descrição sumária.
Trata -se de um cinemómetro -radar para a medição e registo da velo-

cidade e indicação e registo da via de circulação dos veículos em ambos 
os sentidos (afastamento e aproximação), baseada sobre o efeito Doppler, 
com comutação manual ou automática e uma unidade de câmara vídeo 
digital, Smartcamera III de 5 megapixéis ou de 11 megapixéis. Este 
cinemómetro pode funcionar com um dos cinco sensores cinemómetricos 
seguintes, dependendo da aplicação.

a) Com o sensor cinemómetrico RRS24F -SD2/20 quando, para além 
de medir a velocidade do veículo, o sistema indica a via da estrada em 
que esse veículo circula; o cinemómetro pode estar instalado sobre tripé, 
em carro (estacionado ou em movimento) ou em cabina lateral e paralela 
à estrada e toma a designação MultaRadar C D/20.

b) Com o sensor cinemómetrico RRS24F -SD2 quando, para além 
de medir a velocidade do veículo, o sistema indica a via da estrada 
em que esse veículo circula; o cinemómetro está instalado em cabina 
lateral e com um ângulo de 20.º em relação ao eixo da estrada e toma a 
designação MultaRadar C D.

c) Com o sensor cinemométrico RRS24F -S2/20, o sistema mede 
unicamente a velocidade do veículo, sem indicação da via de circulação; 
o cinemómetro pode estar instalado sobre tripé, em carro (estacionado 
ou em movimento) ou em cabina lateral e paralela à estrada (segundo as 
especificações do fabricante) e toma a designação MultaRadar C M/20.

d) Com o sensor cinemométrico RRS24F -S2, o sistema mede unica-
mente a velocidade do veículo, sem indicação da via de circulação; o 
cinemómetro está instalado em cabina lateral e com um ângulo de 20.º 
em relação ao eixo da estrada e toma a designação MultaRadar C M.

e) Com o sensor cinemométrico DRS2+, o sistema mede unicamente 
a velocidade, sem indicação da via de circulação; o cinemómetro pode 
estar instalado sobre tripé, em carro (estacionado ou em movimento), em 
cabina ao lado da estrada, em pórtico ou pontes (segundo as especifica-
ções do fabricante) e toma a designação MultaRadar C DRS2+.

2 — Características metrológicas.
Intervalo de medição: 20 km/h a 300 km/h, com resolução de 1 km/h.
Frequência de emissão: (24,100 ± 0,025) GHz, para os MultaRadar 

C D/20, MultaRadar C D, MultaRadar C M/20 e MultaRadar C M e 
(34,3 ± 0,1) GHz, para o MultaRadar C DRS2+.

Ângulo de medição: (0 ± 3)º, para os MultaRadar C D e MultaRadar 
C M, (20 ± 3)º, para os MultaRadar C D/20 e MultaRadar C M/20 e 
(22 ± 3)º, para o MultaRadar C DRS2+.

Largura a meia altura do lobo principal do diagrama de radiação 
horizontal da antena: inferior ou igual a 7.º

Atenuação da potência entre o lóbulo principal e os lóbulos secundários 
do diagrama de radiação horizontal da antena: superior ou igual a 15 dB.

Potência à saída da antena: inferior ou igual a 0,15 mW.
Programa informático instalado no sistema cinemométrico: 24F_SD_2 

versão 9B8, para os MultaRadar C D/20 e MultaRadar C D, 24F_S_2 
versão 9AS, para os MultaRadar C M/20 e MultaRadar C M e DRS -2+_ 
versão 96I, para o MultaRadar C DRS2+, de somas de controlo respetivas 
“9D8E”, “9D8E”, “D346”, “924F” e “C363”.

Programa informático instalado no Sistema de Processamento Cen-
tral (MPU) com sistema fotográfico digital SmartCamera III: MR 
C.SC3.1.03.S.091201.a, de soma de controlo “D99DF90A”.

Programa informático para o tratamento dos dados: BiffProcess versão 
V.2.05 ou superior.



9580  Diário da República, 2.ª série — N.º 53 — 15 de março de 2013 

3 — Inscrições.
Os instrumentos comercializados ao abrigo deste despacho de aprova-

ção deverão possuir em placa própria, as inscrições seguintes de forma 
legível e indelével:

Nome e morada do fabricante ou importador: Micotec Electrónica, L.da, 
R. Rui T. Palhinha lote 10/10 — A, 1.º -D Leião, 2740 -278 Porto Salvo.

Marca e modelo: Jenoptik Robot MultaRadar C D/20, D, M/20, M 
ou DRS2+.

Número de fabrico:
Intervalo de medição: 20 km/h a 300 km/h.
4 — Marcações.
Os instrumentos deverão possuir, em local visível, a marcação cor-

respondente ao símbolo de aprovação de modelo seguinte: 

  
 5 — Selagem.
O instrumento é selado no dispositivo de medição, de acordo com 

os esquemas de selagem publicados nos despachos de aprovação 
111.22.08.3.16 e 111.20.11.3.23.

6 — Validade.
Esta aprovação de modelo é válida por dez anos a contar da data da 

assinatura do presente despacho.
7 — Depósito do Modelo.
Ficaram depositados no Instituto Português da Qualidade, memória 

descritiva e manual de utilização em língua portuguesa do conjunto.
6 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-

ques dos Santos.
306799809 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE

E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Aviso n.º 3824/2013
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
da consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria, no mapa 
de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, 
publicada pelo Aviso n.º 1979/2013, no Diário da República, 2.ª série 
n.º 28 de 8 de fevereiro, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 22 de janeiro de 2013, 
com o trabalhador José Francisco Pereira Lucas, Assistente Operacional, 
colocado entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória e entre o nível 4 e 5.

5 de março de 2013. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo, Francisco M. Santos Murteira.

206818308 

 Aviso n.º 3825/2013
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
da consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria, no mapa 
de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, 
publicada pelo Aviso n.º 444/2013, no Diário da República, 2.ª série 
n.º 6 de 9 de janeiro, foram celebrados contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 17 de outubro de 2012, 
com os seguintes trabalhadores: 

Nome Categoria Posição
remuneratória

Nível
remuneratório

Domingos Fernandes Garcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnico superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 2.ª e 3.ª Entre 15 e 19
João José da Rosa Carrilho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entre 12.ª e 13.ª Entre 51 e 54
José Joaquim Fonseca d´Oliveira. . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.ª 23

 5 de março de 2013. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, Francisco M. Santos Murteira.
206818413 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 3826/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência 
de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 95/2011, de 17/05, com retificação n.º 897/2011 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 100/2011, de 24/05, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2012, com a trabalhadora 
Anita Maria da Conceição Lopes da Silva, para exercício de funções 
correspondentes à categoria de enfermeiro, da carreira especial de en-
fermagem com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º, do De-
creto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1610,62€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Antónia Idalina Vilhena Nunes Garanhel, enfermeira, 
Coordenadora da Unidade de Cuidados Continuados.

Vogais efetivos: Sónia Sofia Poeiras Carlos, enfermeira, que substi-
tuirá a presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Ana Isabel Marques 
Gaspar, enfermeira.

Vogais suplentes: Ana Cristina Mendonça Xavier, enfermeira e Paula 
Cristina Vasques da Costa, enfermeira.

O período experimental inicia-se com a celebração do contrato e tem a 
duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo disposto 
no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

27 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206816818 

 Deliberação (extrato) n.º 757/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSLVT, IP, de 25 de 

janeiro de 2013 — Ata n.º 47, e tendo por base a proposta da Senhora 
Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, 
nos termos e ao abrigo dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 25.º do Decreto -Lei 
n.º 28/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 81/2009, 
de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio, 248/2009, de 22 de setembro 
e pelo Decreto -Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, foi designada a 
licenciada Isabel Maria Alves da Costa, médica, com a categoria de 
assistente graduada da carreira especial médica, área de medicina geral 
e familiar, para o exercício do cargo de Presidente do Conselho Clínico 
e de Saúde, conforme nota curricular em anexo.

A presente designação reporta efeitos a 2 de janeiro de 2013.
12 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da Admi-

nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Pedro 
Emanuel Ventura Alexandre.

Nota curricular
Identificação:
Isabel Maria Alves da Costa
Rua das Sópas, Vivenda Sol, 2000 -398 Alcanhões, Portugal
Telemóvel: 965097987
Email pessoal: isacosta1957@gmail.com
Sexo — feminino
Data de nascimento — 25/01/1957
Nacionalidade — Portuguesa

Experiência Profissional:
Coordenadora de Unidade de Saúde Familiar
USF Alviela — Centro de Saúde de Santarém — ACES Ribatejo I
De 18/12/2006 até 17/01/2012
Médica de Família
Assistente Graduada de Clínica Geral
Pernes — Centro de Saúde de Santarém
De agosto de 1985 até à atualidade




