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criada a Divisão da Regulamentação e Acompanhamento da Indústria, a 
funcionar na dependência da Direção de Serviços da Indústria;

Considerando que, tendo em vista garantir o normal funcionamento 
dos serviços, foram nomeados, pelo mesmo Despacho n.º 13647/2012, de 
22 de outubro, os dirigentes das referidas unidades flexíveis, em regime 
de substituição, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
até estar concluído o processo relativo ao seu recrutamento, seleção e 
provimento nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 20.º e 
21.º do mesmo diploma legal;

Considerando que o lugar de Chefe da Divisão da Regulamentação e 
Acompanhamento da Indústria criada pelo referido Despacho é assim 
atualmente exercido por dirigente nomeado em regime de substituição;

Considerando que a referida divisão necessita de dirigente com expe-
riencia e formação nas áreas do Direito e Gestão Pública;

Nomeio, em regime de substituição, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, para exercer o cargo de Chefe de 
Divisão da Regulamentação e Acompanhamento da Indústria a licen-
ciada Maria da Graça Regales Paula Franco, com efeitos a partir de 1 
de junho de 2013.

A nomeada possui os requisitos legais e perfil profissional adequado 
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço, evidenciado na 
nota curricular em anexo ao presente despacho, do qual faz parte in-
tegrante.

20 de maio de 2013. — O Diretor -Geral, Artur Lami.

ANEXO

Nota Curricular
1 — Dados pessoais
Nome — Maria da Graça Regales Paula Franco
Idade — 49 anos

2 — Formação Académica
a) Licenciatura em Direito (1990).
b) Curso de estágio de advocacia da Ordem dos Advogados (1992)
c) Seminário de Alta Direção no Instituto Nacional de Administração 

(7 e 11 de novembro de 2005)

3 — Experiência Profissional
2013 — Jurista no Gabinete Jurídico e do Cidadão da Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP (ARSLVT,IP)
2012 — Jurista no Departamento de Recursos Humanos da ARSLVT, IP
2007 -2012  -Chefe de Divisão da Ásia e Outros Países, na Direção de 

Serviços de Cooperação Geográfica II, do Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento (IPAD)

2005 -2007  -Chefe de Divisão na Divisão de Análise de Projetos II, 
da Direção de Serviços de Assuntos Bilaterais I, do Instituto Português 
de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)

2002 -2005  -Técnica superior, área jurídica, com responsabilidade de 
coordenação do serviço de contencioso do Centro Hospitalar de Cascais

1992 -2002 — Exercício da advocacia em diversas áreas, designa-
damente em matéria de Direitos Reais, Direito do Trabalho, Direito 
Comercial, Direito Administrativo, Direito da Família, Direito Penal 
e Direito Fiscal, tendo exercido funções de consultadoria e patrocínio 
judiciário no serviço de Contencioso do Hospital Ortopédico Dr. José 
de Almeida do Centro Hospitalar de Cascais

4 — Formação profissional nas áreas da Regulamentação e Estatuto 
Disciplinar da Função Pública, Contencioso Administrativo e Avalia-
ção de Desempenho; Participação em diversos júris de Concursos para 
recrutamento de pessoal e orientadora de estágios profissionais

206980121 

 Direção-Geral de Energia e Geologia

Édito n.º 214/2013
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 as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 446/76, de 5 de junho, estará patente 
na Direção -Geral de Energia e Geologia, sita em Lisboa, na Av. 5 de 
Outubro, n.º 87, e nas secretarias das Câmaras Municipais dos Concelhos 
de Chaves, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, em todos os dias úteis, 
durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da 

data da publicação destes éditos no Diário da República, o projeto 
apresentado pela REN — Rede Elétrica Nacional, S. A., a que se refere 
o processo Eℓ 1.0/67974, para:

Linha aérea dupla, a 220 kV, entre a subestação de Valpaços e a 
subestação de Vila Pouca de Aguiar, ficando constituída a linha aérea, 
a 220 kV, Valpaços — Vila Pouca de Aguiar, na extensão de 34 115 m.

Nota: Entre os apoios 3 e 29, um dos circuitos é isolado a 400 kV, 
na extensão de 8 570 m.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes na referida Direção -Geral ou nas secretarias daquelas Câmaras 
Municipais dentro do citado prazo.

15 de maio de 2013. — A Diretora de Serviços de Eletricidade, Maria 
José Espírito Santo.

306970872 

 Direção Regional da Economia do Norte
Édito n.º 215/2013

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 que lhe é 
dada pelo Decreto -Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, 
de 13 de maio, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto -Lei 
n.º 101/2007, de 2 de abril, estará patente na Secretaria de Câmara Mu-
nicipal de Penafiel e na Direção 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 projeto apresentado por EDP 
Distribuição — Energia, SA, Direção de Rede e Clientes Norte, para 
o estabelecimento da LN Mista a 15 KV, Entre os Rios — Lagares — 
1.ª Fase, nas freguesias de Capela e Portela, concelho de Penafiel, a que 
se refere o Processo n.º EPU/37287.

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.

07 -05 -13. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina Maria de 
Campos Corujeira.

306972054 

 Direção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo

Édito n.º 216/2013

Processo 171/11.1/765
Faz -se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regula-

mento de Licenças para Instalações Elétricas, 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 Direção Regional de Econo-
mia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, 
Alfragide, 2721 -858 Amadora, r/c, tel. 214729500 e na Secretaria da 
Câmara Municipal de Alenquer, durante 15 dias, e nas horas de expe-
diente, a contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o 
projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direção 
de Rede e Clientes Tejo a que se refere o processo em epígrafe, para o 
estabelecimento da seguinte instalação elétrica:

Remodelação da Linha Mista a 30 kV, com 6680,5 m, com origem 
no apoio 1 da L0363 e término no PT ALQ3034 — Palaios, freguesias 
de Ribafria, Santo Quintino, Sobral de Monte Agraço e Pereiro de 
Palhacana, concelho de Alenquer.

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

29 de abril de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
306972005 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 6787/2013

Renovação de aprovação de modelo n.º 301.25.12.3.26
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 
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da Portaria 962/90, de 9 de outubro e da Portaria n.º 978/2009, de 01 de 
setembro, renovo a aprovação de modelo do sistema de gestão de par-
ques de estacionamento, marca ZEAG Parking AG, modelo ORION, 
fabricado por Zeag Parking, L.da, com sede em Pfadackerstrasse 10, 8957 
Spreitenbach, Suíça, requerida pela empresa Multifrota Parking, L.da, 
com sede na Rua Octávio Pato, Complexo Vale da Serra, Edifício Mul-
tifrota, 2736 -901 Cacém.

I — Descrição sumária
O sistema de gestão de parques de estacionamento é um equipamento 

destinado à medição do tempo de estacionamento de veículos, o qual 
é composto no mínimo por uma central de gestão, sendo complemen-
tarmente ligado a outros periféricos tais como interfaces de entrada e 
saída, e meios de pagamento adequados ao sistema (caixas de pagamento 
automático ou manual). Todos os componentes que constituem o sistema 
estão sincronizados no tempo.

Por não existirem quaisquer modificações em relação ao mo-
delo original, aprovado pelo despacho de aprovação de modelo 
n.º 301.22.09.03.11, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 67, de 6 de abril de 2009, mantêm -se a configuração, aspeto, 
esquema de selagem e demais características metrológicas do refe-
rido modelo original.

II — Marcações
Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 

abrigo desta aprovação, deverão ser marcados na placa de identifica-
ção, 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 respetiva identificação 
numérica seguinte: 

  
 III — Validade

A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, a contar da data 
de publicação no Diário da República.

28 de agosto de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos.

306380632 

 Despacho n.º 6788/2013

Aprovação de modelo n.º 301.25.12.3.25
No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do ar-

tigo 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 978/2009, 
de 01 de setembro, requer a empresa Multifrota Parking, L.da, com 
sede na Rua Octávio Pato, Complexo Vale da Serra, Edificio Multi-
frota, 2736 -901 Cacém, a aprovação de modelo do sistema de gestão 
de parques de estacionamento, marca ZEAG, modelo ORION XR, 
fabricado por Zeag Parking, L.da, com sede em Pfadackerstrasse 10, 
8957 Spreitenbach, Suíça.

1 — Descrição sumária
O sistema de gestão de parques de estacionamento destina -se à me-

dição do tempo de estacionamento de veículos automóveis.

2 — Constituição
O sistema no mínimo deverá ser constituído por um computador 

programado com um software de gestão de estacionamento. Pode 
complementarmente ser ligado a outros periféricos, via RS232, 
RS 422 ou TPC/IP, para controlo de entrada e saída do estaciona-
mento, caixas manuais de pagamento e a estações automáticas de 
pagamento.

2.1 — Computador — Equipado com o software sistema de ges-
tão ZMS. Quando equipado com uma impressora para emissão de 
bilhetes de estacionamento e um leitor de cartões, pode funcionar 
sozinho.

2.2 — Outros periféricos:
2.2.1 — Estação de Entrada. Composta por dois módulos:
Barreira de qualquer marca e modelo.
Máquina de entrada, marca Zeag, modelo ORION XR com emissor 

de bilhetes e ou leitor de cartões.

2.2.2 — Estação de Saída. Composta de dois módulos:
Barreira de qualquer marca e modelo.
Máquina de saída, marca Zeag, modelo ORION XR, com recetor de 

bilhetes e ou leitor de cartões.

2.2.3 — Estação de pagamento automática: marca Zeag, modelo 
ORION XR.

Dotado de leitor MFL ou BNA para leitura de notas nas 4 direções, 
e de leitor de 6 tipos de moedas, impressora térmica marca Fujitsu 
para a emissão de recibos com corte automático, display do tipo LCD 
de 4 linhas de 20 caracteres, leitor de bilhetes de código de barras ou 
banda magnética ou leitor de cartões, dispensador de bilhetes de banda 
magnética, tendo como indicações mínimas, a data, hora com resolução 
ao minuto e quantia a pagar.

3 — Características metrológicas:
Resolução — minuto
Alcance — ilimitado

4 — Inscrições
Os instrumentos comercializados ao abrigo deste despacho de apro-

vação deverão possuir em placa própria ou autocolante indestrutível, 
de forma legível e indelével, as seguintes inscrições:

Nome e morada do fabricante ou importador
Marca e modelo
Ano e número de série

5 — Marcações
Os sistemas de gestão de parques de estacionamento fabricados ao 

abrigo desta aprovação, deverão ser marcados na placa de identifica-
ção, 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 respetiva identificação 
numérica seguinte: 

  
 6 — Selagem
Nos equipamentos constituintes, incluindo o computador central e 

os diversos periféricos, após o controlo metrológico deverá ser aposto 
o símbolo de verificação metrológica correspondente.

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

de publicação no Diário da República.
5 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 

J. Marques dos Santos.
306380746 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Despacho n.º 6789/2013
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo e da deliberação de 2013 -05 -09, do Con-
selho Diretivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. 
subdelego, durante as minhas faltas e impedimentos, no assistente 
técnico Mário Jorge Martins Pereira os poderes que me foram de-
legados através da referida deliberação, para permitir aos trabalha-
dores do LNEC, I. P. a condução de viaturas oficiais, nas condições 
estabelecidas no artigo 2.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 490/99, de 
17 de novembro.

16 de maio de 2013. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos 
e Logística, Ana Paula Seixas Morais.

206975821 




