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a contar da publicação deste édito no “Diário da República”, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição-Energia, SA — Direção de Rede e 
Clientes Tejo, para o estabelecimento de Linha aérea de MT a 30 kV 
(n.º 1214 L3 0454), com 102 metros, com origem no apoio n.º 4 da 
linha de MT a 30 kV para o PT PTG 0138D — Fortios e término no 
PT PTG 0417D, Posto de Transformação aéreo-AI1 com 160 kVA/30 kV 
e rede de Baixa Tensão — Lar dos Fortios, freguesia de Fortios, concelho 
de Portalegre, 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 daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

3 de setembro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, António 
Martins.
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 13613/2013
Ao abrigo dos artigos 3.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de 

março, que aprova a orgânica do Instituto Português da Qualidade, I. P. 
(IPQ) e nos termos dos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, com a última redação dada pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho e da 
Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, republicada em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 105/2007, de 3 de abril, o Conselho Diretivo deliberou:

Delegar no Presidente do Conselho Diretivo, Jorge Manuel Diogo 
Marques dos Santos, com faculdade de subdelegação, as seguintes 
competências no âmbito da orientação e gestão do instituto:

a) Exercer os poderes de direção, gestão e disciplina do pessoal;
b) Praticar os atos respeitantes ao pessoal, previstos na lei e nos 

estatutos;
c) Aprovar os projetos dos regulamentos previstos nos estatutos e os 

que sejam necessários ao desempenho das atribuições do instituto;
d) Praticar os demais atos de gestão decorrentes da aplicação dos 

estatutos e necessários ao bom funcionamento dos serviços;
e) Nomear os representantes do instituto em organismos exteriores;
f) Exercer os poderes que lhe tenham sido delegados;
g) Elaborar pareceres, estudos e informações que lhe sejam solicitados 

pelo membro do Governo da tutela;
h) Constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo 

com o poder de substabelecer;
i) Designar um secretário a quem caberá certificar os atos e delibe-

rações;
j) Assegurar as relações internacionais do IPQ, I. P., e a sua represen-

tação nas comissões, grupos de trabalho ou atividades de organismos 
estrangeiros ou internacionais.

O presente despacho produz efeitos desde 18 de março de 2013, 
ficando ratificados, nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do Código do 
Procedimento Administrativo, todos os atos que, no âmbito das com-
petências ora delegadas, tenham sido praticados pelo Presidente do 
Conselho Diretivo desde aquela data.

8 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Manuel Diogo Marques dos Santos.
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 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Direção-Geral de Energia e Geologia

Despacho n.º 13614/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 75.º e o n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, em conjugação com a cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 1/2009, de 24 de setembro e do n.º 1 do artigo 1.º do Re-
gulamento de Extensão n.º 1 -A/2010 de 1 de março, torno público, que 
o trabalhador Filipe Gabriel Barreiros Pinto, concluiu, com sucesso, 
o período experimental, na carreira e categoria de técnico superior 
com a avaliação final de 17 valores, na sequência da celebração com 

esta Direção -Geral, do contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

2 de setembro de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro Henriques Gomes 
Cabral.
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 Édito n.º 427/2013
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 Cinfães, Arouca, Castelo de Paiva e Oliveira de Azeméis, 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 1.0/68093, para:

Modificação da linha aérea dupla, a 220 kV, Carrapatelo — Estarreja 
2 e Carrapatelo — Mourisca, entre a subestação de Carrapatelo e o 
apoio 6 na extensão de 1924 m, entre os apoios 17 e 34 na extensão de 
10 297 m, entre os apoios 38 e 42, na extensão de 2087 m e entre os 
apoios 80 e 85, na extensão de 3112 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.

8 de outubro de 2013. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, 
Maria José Espírito Santo.
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural

Aviso n.º 13058/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Porta-

ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal comum para recrutamento 
de um técnico superior, aberto pelo aviso n.º 5903/2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 7 de maio, homologada 
por meu despacho de 26 de setembro de 2013.

Lista unitária de ordenação final

Candidatos aprovados: 

Nomes
Classificação 

final
(valores)

1.º Teresa Isabel de Azevedo Godinho Tavares. . . . 18,63
2.º Sofia Maria Mesquita Soares . . . . . . . . . . . . . . . 10,98

 Candidatos excluídos:
António David Dias da Silva (b)
Edalberto Tomás Macau Fitas Figueiredo (b)
Maria José Jesus Silva Santos (a)
Nuno António Lourenço Guerreiro (b)
Óscar de Jesus Simões da Fonseca (a)
Paulo Artur da Costa Brandão Sérvolo (a)

(a) Obteve classificação inferior a 9,5 valores no método de seleção 
avaliação curricular.

(b) Não preenche o requisito previsto na alínea c) do n.º 4, do aviso 
de abertura do procedimento concursal

A presente lista encontra -se afixada na sede desta Direção -Geral e 
disponibilizada na sua página eletrónica.

2 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral, Pedro Teixeira.
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