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gide, 2611 -911 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 n.º 2369, a 10 kV, com 2776 m, com origem no apoio 
n.º 1 da referida linha e término no apoio n.º 24 da linha a 10 kV n.º 1125, 
freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, 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 mu-
nicipal, dentro do citado prazo.

23 de abril de 2014. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307862196 

 Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.

Despacho n.º 7440/2014
A Sociedade EJME (Portugal) Aircraft Management, L.da, com sede 

na Rua Calvet Magalhães, n.º 245, Bloco B, 2774 -550 Paço de Arcos, 
requereu a concessão de uma licença para o exercício da atividade de 
transporte aéreo.

Tendo a referida sociedade cumprido todos os requisitos exigíveis 
para o efeito, determino, ao abrigo Regulamento (CE) n.º 1008/2008, 
do Parlamento e do Conselho, de 24 de setembro, e do Decreto -Lei 
n.º 19/82, de 28 de janeiro, e no uso das competências delegadas pelo 
Conselho Diretivo do INAC, I. P., conforme alínea b) do n.º 1.4, da 
Deliberação (extrato) n.º 70/2012, publicada na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 15, de 20 de janeiro, o seguinte:

1 — À sociedade EJME (Portugal) Aircraft Management, L.da é con-
cedida uma licença para o exercício da atividade de transporte aéreo, 
nos seguintes termos:

a) Quanto ao tipo de exploração: Transporte aéreo intracomunitário 
e não regular Internacional de passageiros;

b) Quanto à área geográfica: Estrito cumprimento das áreas geográ-
ficas estipuladas no Certificado de Operador Aéreo;

c) Quanto ao equipamento:
Uma aeronave com peso máximo à descolagem não superior

a 4.853 kg e capacidade de transporte até 7 passageiros;
Duas aeronaves com peso máximo à descolagem não superior

a 9.162 kg e capacidade de transporte até 7 passageiros;
Uma aeronave com peso máximo à descolagem não superior

a 12.701 kg e capacidade de transporte até 8 passageiros;
Uma aeronave com peso máximo à descolagem não superior

a 13.959 kg e capacidade de transporte até 9 passageiros;
Seis aeronaves com peso máximo à descolagem não superior

a 16.556 kg e capacidade de transporte até 10 passageiros;
Sete aeronaves com peso máximo à descolagem não superior

a 31.751 kg e capacidade de transporte até 14 passageiros;
Uma aeronave com peso máximo à descolagem não superior

a 41.957 kg e capacidade de transporte até 14 passageiros.

2 — O exercício dos direitos conferidos por esta licença está per-
manentemente dependente da posse de um Certificado de Operador 
Aéreo válido.

3 — Pela concessão da presente licença são devidas taxas, de acordo 
com o estabelecido na Parte I da tabela anexa à Portaria n.º 606/91, de 
4 de julho.

7 de maio de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Trin-
dade Santos.

207859086 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 7441/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.24.14.6.143

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 291/90 
de 20 de setembro e do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 272/89 de 
19 de agosto e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86 de 25 de 

outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro e 
das disposições da Portaria n.º 299/86 de 20 de junho, é reconhecida a 
qualificação à empresa:

Ampeser — Reparações Eléctricas e Empreendimentos, L.da

Zona Industrial da Sertã, Lote 3
6100 -711 Sertã

na qualidade de instalador de tacógrafos homologados de acordo com 
o Regulamento CE n.º 1360/2002 de 13 de junho de 2002, estando 
autorizado a realizar a 2.ª Fase da Primeira Verificação e a Verificação 
Periódica Bienal e a colocar a respetiva marca própria, abaixo indicada, 
e os símbolos do controlo metrológico, nos locais 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. 

  
 307856072 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA
E DA AGRICULTURA E DO MAR

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1218/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo do IPTM, I. P., de 20 de novem-

bro de 2013, cessam funções, com efeitos a 1 de novembro de 2013, os 
dirigentes a seguir identificados cuja nomeação em comissão de serviço 
teve início em 25 de outubro de 2007:

José Luís dos Santos, Diretor de Serviços de Administração; Ana 
Maria de Lemos Nunes, Chefe de Departamento de Regulação Domi-
nial e de Serviços; Paulo Manuel Castanho Coelho Bispo, Chefe de 
Departamento de Informática; José Bernardo Sobral Cid, Chefe de De-
partamento dos Recursos Humanos; Heloísa Maria Lona Monteiro Cid, 
Chefe de Departamento de Atividades Portuárias; José Manuel Afreixo 
Nunes da Cruz, Chefe do Departamento de Planeamento e Controlo de 
Gestão; Josefina Ester Gonçalves Ribeiro Maia, Chefe de Departamento 
Administrativo e Financeiro (DND); e, José Manuel Miranda Coutinho, 
Chefe de Departamento de Infraestruturas e Património (DND).

21 de maio de 2014. — O Diretor dos Serviços de Administração, 
José Luís dos Santos.

207859175 

 Deliberação (extrato) n.º 1219/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo do IPTM, I. P., de 20 de no-

vembro de 2013, são nomeados os dirigentes a seguir identificados, em 
regime de substituição, com efeitos a 1 de novembro de 2013:

Diretor de Serviços de Administração — José Luís dos Santos;
Chefe de Departamento de Regulação Dominial e de Serviços — Ana 

Maria de Lemos Nunes;
Chefe de Departamento de Informática — Paulo Manuel castanho 

Coelho Bispo;
Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro (DND) — Jo-

sefina Ester Gonçalves Ribeiro Maia; e
Chefe de Departamento de Infraestruturas e património (DND) — José 

Manuel Miranda Coutinho.

Os dirigentes ora nomeados auferem a remuneração base estabelecida 
na tabela de remunerações aplicável à Administração Pública sem pre-
juízo de poderem optar pela remuneração base da categoria de origem 
acrescida das despesas de representação inerentes ao cargo.




