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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, 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 a 30 kV n.º 3226, com 1156 m, com origem no apoio 
n.º 4 e o apoio n.º 8, freguesia de Castanheira do Ribatejo, 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 maio de 2014. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307862941 

 Direção Regional da Economia do Alentejo

Édito n.º 253/2014

Processo EPU n.º 13163
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 da Câmara Muni-
cipal de Serpa e nesta Direção Regional, sita na Zona Industrial de Al-
meirim, 18; 7005 -639 Évora, com o telefone 266750450, fax 266743530, 
e -mail dre.alentejo@dreal.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. — Direção de Rede e Clientes Sul, para o 
estabelecimento de Linha de MT aérea a 15 (30) kV (BJ15 -19 -05 -02-
-01 -03), com 828.35 metros, com origem no Apoio n.º 23 da Variante 
a 15 (30) kV (BJ15 -19 -05 -02 -01) Monte das Bernardas — Herdade 
da Laginha e término no PTD -SRP -414 -AS; PT tipo aéreo -R100 com 
50 (100) kVA/15 kV; Rede de B.T. aérea (RBT -SRP -414), em Cova 
do Homem, freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, con-
celho de Serpa, 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.

2014 -03 -19. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307754677 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 7508/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.24.07.6.51

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:

António Araújo & Irmãos, L.da

São Gonçalo — Arcozelo
4990 -150 Ponte de Lima

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.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de ins-
talador de tacógrafos n.º 101.24.07.6.51, da empresa Auto Limiana 
de António Araújo & Irmãos, L.da, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 102, de 28 de Maio de 2007.

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

  
 307870669 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Despacho n.º 7509/2014

Subdelegação de Competências no Diretor Coordenador 
da Direção de Apoio à Venda, António Soveral Padeira

1 — Torna -se público que o Vogal do Conselho Diretivo do Turismo 
de Portugal, I. P., Dr. Luís José Raminhos Matoso, no exercício das 
competências que lhe foram delegadas nos n.os 9 e 13 da Deliberação 
do Conselho Diretivo n.º INT/2014/1555, de 12 de fevereiro de 2014 e 
INT/2014/1557, de 12 de fevereiro de 2014, e ao abrigo do disposto no 
n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, que aprovou a 
Lei -Quadro dos Institutos Públicos, com a redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 5/2012 de 17 de janeiro, alterada pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, 
de 20 de junho, subdelegou, pelo Despacho n.º INT/2014/1815, de 19 
de fevereiro de 2014, no Diretor Coordenador da Direção de Apoio à 
Venda, Eng. António Soveral Padeira, com a faculdade de subdelegar, os 
poderes para a prática dos seguintes atos, no âmbito da respetiva Direção:

a) Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços, até ao limite 
de €15.000 (quinze mil euros), sendo a faculdade de subdelegação nos 
Diretores de Departamento limitada a € 10.000 (dez mil euros), em 
ambos os casos IVA incluído;

b) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, qualquer 
que seja o meio de transporte utilizado, à exceção do avião e em carro 
próprio, bem como os correspondentes abonos e as despesas com a 
aquisição de títulos de transporte e de ajudas de custo, a que os traba-
lhadores tenham direito;

c) Aprovar os mapas de férias e autorizar o gozo e a acumulação de 
férias, bem como os pedidos de alteração de férias dos trabalhadores 
afetos à Direção de Apoio à Venda e dos respetivos Diretores de De-
partamento;

d) Justificar ou injustificar faltas, bem como visar as relações mensais 
de assiduidade;

e) Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos, reu-
niões, seminários, colóquios, cursos de formação e outras iniciativas 
similares que decorram em território nacional, bem como os respetivos 
encargos, dentro dos limites fixados na alínea a);

f) Autorizar a assinatura de documentos que formalizem a reserva 
de espaço em feiras desde que previamente autorizados pelo Conselho 
Diretivo.

2 — Os atos praticados no exercício das subdelegações de competên-
cias constantes do presente despacho devem ser precedidos do prévio 
cabimento da correspondente despesa a efetuar pelo Departamento de 
Auditoria e Controlo de Gestão, e dar cumprimento às demais regras que 
no caso concreto devam ser observadas, designadamente as relativas à 
realização da despesa e à execução orçamental.

3 — Os atos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados 
devem ser dados a conhecer ao Vogal do Conselho Diretivo do Turismo 
de Portugal, I. P., Dr. Luís José Raminhos Matoso mensalmente.

4 — O presente Despacho produz efeitos imediatos, ficando ainda 
ratificados todos os atos que, no âmbito das competências ora subdele-
gadas, tenham sido praticados desde 20 de Janeiro de 2014.

2 de junho de 2014. — A Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Maria 
Teresa Rodrigues Monteiro.
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