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no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 14 de março de 2013, fiz 
anotar os seguintes cancelamentos:

Ana Rita de Jesus Severino
João Carlos Loureiro Correia
12 de julho de 2013. — O Presidente da Comissão de Apreciação e 

Controlo da Atividade dos Administradores da Insolvência, João Augusto 
de Moura Ribeiro Coelho.

207118178 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 9708/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto no Acordo Quadro con-

ducente à integração dos aeroportos situados na Região Autónoma da 
Madeira (RAM) na rede aeroportuária nacional, cuja celebração foi 
autorizada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2013, de 
6 de junho; 

Nos termos das disposições conjugadas da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 38/2013, de 6 de junho, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º e 
do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, 
alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 246/2012, de 13 de novembro, 29/2013, 
de 21 de fevereiro, e 60/2013, de 9 de maio, que aprova a Lei Orgânica 
do XIX Governo Constitucional, e dos artigos 35.º a 40.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, com a última redação dada pela Lei n.º 30/2008, 
de 10 de julho: 

1 - Delego no Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes 
e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro, a competência 
para celebrar, em minha representação: 

a) O Contrato Administrativo entre o Estado Português e a RAM, 
nos termos do qual as partes acordam a cessão da utilização, gestão 
e exploração dos bens do domínio público aeroportuário da RAM e 
a cessão da posição contratual da RAM ao Estado Português no atual 
contrato de concessão de serviço público celebrado entre a RAM e a 
ANAM - Aeroportos e Navegação da Madeira, S.A. (ANAM, S.A.), 
pelo período de 50 anos; 

b) O aditamento ao contrato de concessão de serviço público entre 
o Estado e a ANAM, S.A., com vista à sua harmonização com o con-
trato de concessão do serviço público aeroportuário celebrado entre o 
Estado Português e a ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., em 14 de 
dezembro de 2012. 

2 – O presente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação. 
22 de julho de 2013. — O Ministro da Economia e do Emprego, 

Álvaro Santos Pereira.
207140088 

 Gabinete do Secretário de Estado do Turismo

Despacho n.º 9709/2013
1. Tendo em conta as minhas novas competências, constantes do 

Despacho de delegação de competências n° 8732 -A/2013, do Senhor 
Ministro da Economia e do Emprego, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, e a consequente necessidade de reforçar o meu gabinete, 
designo, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.° 1 do artigo 3.°, nos 
n.°s 1, 2 e 3 do artigo 11.° e no artigo 12.° do Decreto -Lei n.° 11/2012, 
de 20 de janeiro, como técnico especialista, o licenciado em Direito João 
Gonçalo Jorge Bento, para realizar estudos e trabalhos no âmbito das 
respetivas habilitações e qualificações profissionais no meu gabinete.

2. Para efeitos do disposto no n.° 6 do artigo 13.° do referido Decreto-
-Lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.

3. Para efeitos do disposto no artigo 12.° do referido Decreto -Lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
o qual produz efeitos desde o dia 1 de julho de 2013.

4. Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo orçamento do meu gabinete.

5. Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

12 de julho de 2013. — O Secretário de Estado do Turismo, Adolfo 
Miguel Baptista Mesquita Nunes.

ANEXO

Nota Curricular

João Gonçalo Jorge Bento
Nome: João Gonçalo Jorge Bento
Naturalidade: Lisboa.
Formação académica:
É pós -graduado em Direito dos Valores Mobiliários, pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, com a nota final de 15 valores, e com 
realização de trabalho final sobre instrumentos financeiros derivados.

Licenciou -se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, com a média final de 15 valores. Frequentou um semes-
tre letivo, em regime de intercâmbio do Programa Erasmus, na Faculdade 
de Direito da Universität Pompeu Fabra, em Barcelona.

Experiência profissional:
Foi advogado estagiário e advogado associado da Vieira de Almeida 

& Associados desde setembro de 2008 até junho de 2013, tendo essen-
cialmente desempenhado a sua atividade na área de mercado de capitais, 
direito societário, financeiro e bancário.

207119271 

 Direção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo

Édito n.º 305/2013

Processo 171/11.14/1117
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 Vila Franca de Xira, 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 Lisboa a que se refere o processo em epígrafe, para 
o estabelecimento da seguinte instalação elétrica:

Linha Aérea a 10 kV, n.º LA 0169/R37, com 455 m, com origem 
no apoio 3 da linha LA 169/R22 e término no posto de transformação 
PT VFX -D -0792, em Costa Branca — Bom Retiro, concelho de Vila 
Franca de Xira.

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

14 de junho de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307130035 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 9710/2013

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 à METROQUALIBEIRAS, L.da, com 
sede na Rua Escola Secundária da Sé, n.º 12, Bairro Senhora dos Remé-
dios, 6300 -329 Guarda, para a execução das operações de Verificação 
Metrológica nos concelhos 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 
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efetuar o pagamento dos montantes previstos no n.º 10, do Despa-
cho n.º 18853/2008, de 15 de julho, e alterado através da retificação 
n.º 2135/2008, de 1 de outubro, até ao dia 10 do mês seguinte, mediante 
cheque endossado ao Instituto Português da Qualidade, remetido ao De-
partamento de Metrologia, 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 revoga o Despacho n.º 4311/2011, de 2 de 
fevereiro e é válido até 31 de dezembro de 2016.

3 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos. 

  
 ANEXO

Serviço Concelhio de Metrologia como Organismo
de Verificação Metrológica

Organismo de verificação metrológica 

Domínio
Classe

de
precisão

Gama/alcance

Primeira Verificação após reparação e Verifica-
ção periódica de instrumentos de pesagem de 
funcionamento não automático  . . . . . . . . . . II 10 kg

Primeira Verificação após reparação e Verifica-
ção periódica de instrumentos de pesagem de 
funcionamento não automático  . . . . . . . . . . III e IIII 8 000 kg

Verificação Periódica de massas  . . . . . . . . . . . M1 1 g a 20 kg
Verificação Periódica de massas  . . . . . . . . . . . M2 1 g a 20 kg

Primeira Verificação após reparação e Verificação periódica de conta-
dores de tempo, de bilhar, ténis de mesa e parquímetros.

 Concelhos abrangidos:
Anadia;
Castelo Branco;
Castro Daire;
Celorico da Beira;
Figueira de Castelo Rodrigo;
Fornos de Algodres;
Fundão;
Gouveia;
Idanha -a -Nova;
Mação;
Manteigas;
Mealhada;
Meda;
Mortágua;
Nelas;
Penacova;
Penedono;
Pinhel;
S. Pedro do Sul;
Sardoal;
Sátão;
Trancoso;
Vagos;
Vila Nova de Foz Coa;
Vila Nova de Paiva;
Vila Velha de Ródão.

307095433 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.

Deliberação n.º 1495/2013

Regulamento interno do LNEG, IP
O Decreto -Lei n.º 145/2012, de 11 de julho, diploma que aprovou a 

Lei Orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP, adiante 
designado por LNEG, IP, determinou que a organização interna deste 
instituto seria a prevista nos seus estatutos, os quais foram aprovados 
pela Portaria n.º 425/2012, de 28 de dezembro. Os estatutos do LNEG, 
IP, estabelecem que, por deliberação do Conselho Diretivo, a publicar 
no Diário da República, podem ser criadas unidades de investigação 
integradas nos Laboratórios de Energia e de Geologia e Minas e unidades 
orgânicas flexíveis integradas no Departamento de Gestão e Organiza-
ção, sendo as respetivas competências definidas naquela deliberação.

Por outro lado, nos termos conjugados dos n.os 1 e 3 do artigo 12.º e 
da alínea h) do n.os 1 do artigo 21.º, ambos da Lei n.º 3/2004, de 15 de 
janeiro, na sua atual redação, por deliberação do Conselho Diretivo po-
dem ser aprovados regulamentos internos que regulem, face ao disposto 
na lei, a organização interna dos institutos públicos.

Assim, nos termos conjugados dos n.os 1 e 3 do artigo 12.º e da alí-
nea h) do n.º 1 do artigo 21.º, ambos da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação e, dos n.os 2, 3 e 4 do artigo 1.º dos Estatutos do 
LNEG, IP., aprovados da Portaria n.º 425/2012, de 28 de dezembro, 
foi aprovado, por deliberação do Conselho Diretivo do LNEG, IP, de 
22 de março de 2013, validada por Despacho de 4 de julho de 2013 do 
Gabinete de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Energia, o Regulamento 
Interno do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP, anexo à 
presente deliberação.

12 de julho de 2013. — A Chefe de Divisão, Michele Branco.

ANEXO

Regulamento interno do LNEG, IP

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Âmbito

O presente Regulamento Interno regula a organização e funcionamento 
da estrutura interna do LNEG, IP, designadamente no que concerne à 
constituição das unidades de investigação e unidades orgânicas flexíveis, 
bem como as respetivas competências.

Artigo 2.º
Princípios gerais de funcionamento

1 — São princípios gerais de funcionamento da estrutura orgânica do 
LNEG, I. P., a observar na respetiva atividade, os seguintes:

a) Eficiência na gestão (pessoal, financeira e patrimonial);
b) Qualidade na oferta dos serviços e rigor científico nas atividades 

de investigação e desenvolvimento tecnológico;
c) Reconhecimento, pelos pares, dentro e fora do país;
d) Celeridade processual interna e externa;
e) Cultura de avaliação do desempenho no cumprimento do plano 

de atividades, seja a nível individual, ao nível coletivo ou ao nível 
institucional.

2 — Sem prejuízo da respetiva estrutura orgânica, as unidades do 
LNEG, IP trabalham de forma colaborativa, explorando interações e 
fomentando a multidisciplinaridade entre unidades de investigação, 
laboratórios e unidades de apoio à investigação.

CAPÍTULO II

Organização interna

Artigo 3.º
Estrutura

1 — A organização interna do LNEG, IP é a que se encontra definida 
nos seus Estatutos, aprovados pela Portaria n.º 425/2012, de 28 de 




