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 Concelhos abrangidos:
Albergaria -a -Velha;
Espinho;
Murtosa;
Ovar;
S. João da Madeira. 

  
 307803202 

 Despacho n.º 7364/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.14.6.009

Ao abrigo do artigo 21.º, n.º 1, do Decreto-lei n.º 46/2005, de 23 de 
fevereiro e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de 7 de 
abril, é reconhecida a qualificação à empresa:

Auto Engenhocas — Reparações de Automóveis, L.da

Casal Viegas
Carapinha
2580 -377 Alenquer

na qualidade de instalador de dispositivos limitadores de velocidade, 
estando autorizado a colocar a respetiva marca própria, em anexo, nos 
locais previstos nos respetivos esquemas de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

26 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-
ques dos Santos. 

  
 307856023 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinetes dos Secretários de Estado do Ambiente
e do Ordenamento

do Território e da Conservação da Natureza

Despacho n.º 7365/2014
Pretende a Águas do Noroeste, S.A. que lhe seja concedido o reconhe-

cimento do relevante interesse público do projeto relativo à ampliação 
e remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
de Esposende, a qual envolve a utilização de 9715,00 m2 de terrenos 
integrados em Reserva Ecológica Nacional do concelho de Esposende, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/96, de 
30 de agosto, publicada no Diário da República, I Série - B, n.º 201.

Considerando que se trata de uma infraestrutura de indiscutível in-
teresse público que promove a qualidade ambiental e o controlo da 
poluição;

Considerando que esta ETAR está prevista no projeto Global do 
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento 
do Noroeste, no qual se baseia o Contrato de Concessão celebrado entre 
o Estado Português e a Águas do Noroeste, S.A. e que toda a rede de 
drenagem de saneamento existente e em construção, está configurada 
com um escoamento final para a mesma;

Considerando que a justificação da localização desta ação assenta no 
facto de se tratar de uma remodelação e ampliação de ETAR existente, 
não existindo alternativas para a localização fora de áreas em Reserva 
Ecológica Nacional;

Considerando que, mediante o reconhecimento de relevante interesse 
público, a disciplina constante do Plano Diretor Municipal de Esposende, 
ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/94, de 13 de 
maio, não obsta à realização do projeto;

Considerando que sobre execução da ETAR se pronunciaram favo-
ravelmente a Agência Portuguesa do Ambiente, a Entidade Regional de 
Reserva agrícola Nacional do Norte, a EP -Estradas de Portugal, S.A. e 
a Direção Regional de Cultura do Norte;

Considerando que o projeto não está sujeito ao procedimento de 
avaliação de impacte ambiental, nos termos do disposto na subalínea iii) 
da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março de acordo com o parecer emitido pela Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte;

Considerando o parecer emitido pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte;

Assim, desde que cumpridas as medidas de minimização expressas nos 
pareceres referidos, consideram-se reunidas as condições para o reco-
nhecimento do relevante interesse público e consequente autorização de 
utilização dos solos classificados como Reserva Ecológica Nacional.

Determina-se:
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do 

Decreto-lei n.º 166/2208, de 22 de agosto, na redação conferida pelo 
Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de novembro e pelo Decreto-Lei n.º 
96/2013, de 19 de julho e no uso das competências delegadas pelo Mi-
nistro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, no Secretário 
de Estado do Ambiente e no Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza, de acordo com o disposto nas 
subalíneas i) e iii) da alínea b) do n.º 1 e na subalínea ii) da alínea b) do 
n.º 3 do Despacho n.º 13322/2013, publicado no Diário da República, 
2.a Série, n.º 202, de 18 de outubro de 2013, alterado pelo Despacho 
n.º 1941-A/2014, publicado em Diário da República, 2.a série, n.º 26 
de 6 de fevereiro de 2014, respetivamente, é reconhecido o relevante 
interesse público da remodelação e ampliação da ETAR de Esposende, 
na freguesia de Gandra, concelho de Esposende.

27 de maio de 2014. — O Secretário de Estado do Ambiente, Paulo 
Guilherme da Silva Lemos. — O Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.

207856186 

 Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território

Aviso n.º 6822/2014
Faz-se público que se encontra afixada nesta Inspeção-Geral a lista 

de antiguidade do pessoal nomeado, integrado na carreira especial de 
inspeção, com referência a 31 de dezembro de 2013, nos termos esta-
belecidos no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março.

Da mesma cabe reclamação ao dirigente máximo do serviço no prazo 
de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

9 de maio de 2014. — O Inspetor-Geral, Pedro Duro.
207854939 

 Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Despacho n.º 7366/2014
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, no n.º 3 do artigo 5.º da Lei Orgânica do 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), 




