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 Édito n.º 227/2013

Processo 171/14.7/276
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 Economia 
de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, Alfra-
gide, 2721 -858 Amadora, r/c, tel. 214729500 e na Secretaria da Câmara 
Municipal de Chamusca, durante 15 dias, e nas horas de expediente, 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:

Modificação da Linha Aérea a 30 kV, designada por n.º 1407L30199, 
com 614 m, com origem no apoio n.º 96 da linha de MT para o PS CHM 
9000P e término no PT CHM 0127D — Mouchão dos Coelhos; Modi-
ficação do PT CHM 0127 D para o tipo AI1 de 250 kVA, em Mouchão 
dos Coelhos, freguesia de Vale de Cavalos, concelho de Chamusca.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta direção regional ou na Secretaria daquela câmara mu-
nicipal, dentro do citado prazo.

30 de abril de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307006908 

 Édito n.º 228/2013

Processo 171/14.1/585
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 Economia 
de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, Alfra-
gide, 2721 -858 Amadora, r/c, tel. 214729500 e na Secretaria da Câmara 
Municipal de Abrantes, durante 15 dias, e nas horas de expediente, 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:

Linha Aérea a 30 kV, designada por n.º 1401L3069100, com 1505 m, 
com origem no apoio n.º 422 da LAMT Olho de Boi/Tramagal e término 
no PT ABT 0541D — Alvega; PT ABT 0541D do tipo AS de 100 kVA 
e rede de distribuição Baixa Tensão, em Alvega, freguesia de Alvega, 
concelho de Abrantes.

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

30 de abril de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307004331 

 Direção Regional da Economia do Algarve

Édito n.º 229/2013
Processo EPU N.º 3877

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 
Vila Real de Sto. António 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 
Mista a 15 kV, FR 15 -163 -4 -1 -1 -2 -3 -1 Cacela Velha 2 com 1269.64 metros 
de comprimento a partir do apoio n.º 4 da linha aérea FR 15 -163 -4 -1 -1 -2 -3 
Pedra d’Alva ao PTD VRS 094 Cacela Velha 2; a estabelecer em Cacela, 
freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António, 
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.

20 de maio de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

307006924 

 Édito n.º 230/2013

Processo EPU n.º 3856
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, du-
rante 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 Li-
nha Aérea a 15 kV, FR 15 -191 -6 Interligação Alcantarilha — Bena-
ciate, com 14.11 metros de comprimento, a partir do apoio n.º 27 da 
linha aérea FR 15 -191 Alcantarilha ao apoio n.º 8 da linha aérea FR 
15 -125 -6 Benaciate; a estabelecer em Tinhosas, freguesia de Silves, 
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.

20 de maio de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos 
Mascote.

307011476 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 7397/2013

Qualificação de Serviço Concelhio de Metrologia, 
como Organismo de Verificação Metrológica

1 — Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c, do Decreto -Lei n.º 291/90, 
de 20 de setembro, determino:

a) É reconhecida a qualificação da empresa Controlo Metrológico 
do Barlavento Algarvio, em nome de José Francisco Gonçalves Duarte, 
com sede na Rua Dr. Bernardino Moreira, n.º 21, 8550 Monchique, 
para a execução das operações de Verificação Metrológica nos con-
celhos e nos domínios e alcances discriminados no anexo ao presente 
despacho.

b) O referido Serviço Concelhio de Metrologia colocará, nos termos 
da legislação em vigor, a respetiva marca própria, anexa ao presente 
despacho, bem como o símbolo da operação de controlo metrológico, 
no esquema de selagem dos instrumentos de medição abrangidos por 
esta qualificação.

c) Das operações envolvidas serão mantidas em arquivo os relatórios 
dos ensaios correspondentes às operações de controlo metrológico, nos 
termos da lei.

d) Mensalmente deverá o Serviço Concelhio de Metrologia enviar 
ao IPQ uma relação de instrumentos que foram verificados, assim 
como efetuar o pagamento dos montantes previstos no n.º 10, do 
Despacho n.º 18853/2008, de 15 de julho, e alterado através da retifi-
cação n.º 2135/2008, de 1 de outubro, até ao dia 10 do mês seguinte, 
mediante cheque endossado ao Instituto Português da Qualidade, reme-
tido ao Serviço de Metrologia Legal, Rua António Gião, 2, 2829 -513 
Caparica.

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste despacho 
encontra -se definido na tabela de taxas de controlo metrológico e será 
revista anualmente.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir desta data e é válido 
até 31 de dezembro de 2015.

2 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 
dos Santos. 
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 ANEXO AO DESPACHO

Serviço Concelhio de Metrologia como Organismo 
de Verificação Metrológica

Organismo de Verificação Metrológica 

Domínio Classe 
de precisão Gama/Alcance

Primeira verificação após reparação e 
Verificação periódica de instrumen-
tos de pesagem de funcionamento não 
automático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III e IIII Até 200 kg

Verificação periódica de Contadores de Tempo de Bilhar e Ténis de 
Mesa.

 Concelho abrangido: Monchique.
306976461 

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

E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinetes dos Secretários de Estado
do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação

e do Ambiente e do Ordenamento do Território

Despacho n.º 7398/2013
Considerando o Decreto -Lei n.º 366 -A/97, de 20 de dezembro, alte-

rado pelo Decreto -Lei n.º 162/2000, de 27 de julho, pelo Decreto -Lei 
n.º 92/2006, de 25 de maio e pelo Decreto -Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho, e a Portaria n.º 29 -B/98, de 15 de janeiro, que estabelecem os 
princípios e normas aplicáveis à gestão de embalagens e resíduos de 
embalagens, incluindo o regime jurídico a que ficam sujeitos os respe-
tivos “sistemas integrados” de gestão, transpondo para ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 94/62/CE, do Parlamento e do Conselho, de 20 
de dezembro;

Considerando a Diretiva n.º 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 11 de fevereiro, que altera a Diretiva n.º 94/62/CE, do 
Parlamento e do Conselho, de 20 de dezembro, relativa a embalagens 
e resíduos de embalagens;

Considerando que, nos termos do artigo 5º do Decreto -Lei n.º 366 -A/97, 
de 20 de dezembro, e do n.º 1 do artigo 8º da Portaria n.º 29 -B/98, de 15 
de janeiro, foi atribuída, através do despacho conjunto n.º 369/2006, de 
2 de maio, do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional e do Ministro da Economia e Inovação, 
licença à SIGERU – Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e 
Resíduos em Agricultura, Lda., como entidade gestora de um sistema 
integrado de gestão de resíduos de embalagens de produtos fitofarma-
cêuticos;

Considerando que os valores da prestação financeira a suportar pelos 
embaladores de produtos fitofarmacêuticos e outros responsáveis pela 
colocação daqueles produtos no mercado nacional aderentes ao sistema 
integrado, aos quais se referem a cláusula 4.ª da referida licença, podem, 
nos termos do n.º 2 da cláusula 5.ª, ser objeto de revisão ou atualização, 
mediante proposta apresentada pela titular à Agência Portuguesa do 
Ambiente;

Considerando a proposta, devidamente fundamentada, apresentada 
pela VALORFITO junto da Agência Portuguesa do Ambiente, de revi-
são em alta dos valores da prestação financeira para o biénio de 2013 
e 2014;

Considerando o parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente 
e da Direção-Geral das Atividades Económicas;

Determina -se, ao abrigo do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto -Lei 
n.º 366 -A/97, de 20 de dezembro, e da cláusula 5.ª da licença concedida 
à SIGERU através do despacho n.º 369/2006, de 2 de maio, do Ministro 
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional e do Ministro da Economia e Inovação, o seguinte:

1 — É aprovada a tabela dos valores da prestação financeira a aplicar 
pela SIGERU no biénio de 2013 e 2014 anexa ao presente despacho e 
do qual faz parte integrante.

2 — O presente despacho produz efeitos nos termos do despacho 
conjunto n.º 369/2006, de 2 de maio.

30 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Empreendedorismo, 
Competitividade e Inovação, Franquelim Fernando Garcia Alves. — O 
Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, Paulo 
Guilherme da Silva Lemos.

ANEXO

Tabela 1 – Valores de prestação financeira a aplicar pela 
SIGERU para o biénio 2013 e 2014 

 2013 2014 

Ecotaxa Variável (€/t)  . . . . . . . . . . 357,30 384,48 
Ecotaxa mínima anual (€) . . . . . . . 1.063,39 1.144,29 

 207016093 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direção-Geral do Território

Despacho n.º 7399/2013
Ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
foi o técnico superior do mapa de pessoal da Direção -Geral do Território, 
licenciado António Paulo da Silva Martins, designado para exercer, em 
regime de substituição, com efeitos a partir de 1 de março de 2013, o 
cargo de chefe de divisão da Divisão de Integração e Exploração de In-
formação Cadastral (DIEC), em virtude de o titular do referido cargo ter 
sido designado para exercer funções no Gabinete de S. Ex.ª a Secretária 
de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa.

Considerando que, o licenciado José Pedro Fernandes Barroso Dias 
Neto cessou o exercício de funções no sobredito Gabinete, tendo, por 
conseguinte, findado o impedimento ao exercício do cargo de direção 
intermédia de que é titular, e assim, retomado, ao abrigo do disposto 
no artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, automatica-
mente, as funções que exercia à data da designação, determino, atento 
o disposto no n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, o 
termo da designação, em regime de substituição, do licenciado António 
Paulo da Silva Martins no cargo chefe de divisão da DIEC.

O presente despacho produz efeitos a 15 de abril de 2013.
15 de abril de 2013. — O Diretor -Geral, Paulo V. D. Correia.

207010633 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 7400/2013
Por Despachos datados de 25 -03 -2013, do Senhor Diretor Regional de 

Agricultura e Pescas do Norte, e 08 -04 -2013, da Senhora Diretora -Geral, 
de Alimentação e Veterinária, foi autorizada a Mobilidade Interna na 
Categoria, da Técnica Superior, Tânia Cristina dos Reis Martins Castro, 
para exercer funções nesta Direção Regional, nos termos dos artigos 59.º 
e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, 
com efeitos a 15 de abril de 2013.

20 de maio de 2013. — A Diretora de Serviços de Administração, 
Adília Josefina Ribeiro Domingues.

207014157 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Aviso n.º 7485/2013
Pelo meu despacho de 20 de maio de 2013, foi autorizada a consolida-

ção definitiva da mobilidade interna na categoria no mapa de pessoal da 




