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b) Nos Comandantes de Destacamento, a assinatura de guias de 
marcha e guias de transporte.

3 — A delegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

4 — O presente despacho produz efeitos desde 21 de abril de 2014.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Código do Procedimento 

Administrativo ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das 
matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário da República.

28 de abril de 2014. — O Comandante -Geral, Manuel Mateus Costa 
da Silva Couto, tenente -general.

207904583 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Despacho (extrato) n.º 8370/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, após a 
conclusão do procedimento concursal comum (Referência 6/C/2013), 
aberto pelo Aviso n.º 5033/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, N.º 73, de 15 de abril de 2013, foi celebrado contrato de traba-
lho em funções públicas por tempo indeterminado com Teresa Geraldes 
Alves Figueiredo, para o exercício de funções na carreira/categoria de 
assistente técnico, mantendo a remuneração base detida na situação jurí-
dico-funcional de origem no valor de 923,42 € (entre a 4.ª e a 5.ª posição 
remuneratória; entre o 9 e o 10 nível remuneratório), com efeitos a 1 de 
dezembro de 2013.

20 de dezembro de 2013. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
207904089 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Despacho (extrato) n.º 8371/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por meu 
despacho da presente data, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade interna na carreira/categoria, relativamente à técnica 
superior Filipa Maria Correia Ramos Figueiredo, ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação por úl-
timo conferida pelo artigo 48.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
passando esta trabalhadora a ocupar um posto de trabalho do mapa de 
pessoal do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., com efeitos à data 
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, mantendo a mesma posição remuneratória do serviço de 
origem, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
22 de maio de 2014. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, José 

Ascenso Nunes da Maia.
207907734 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direção Regional da Economia do Norte

Édito n.º 269/2014
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 redação que lhe é 
dada pelo Decreto -Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, 
de 13 de maio, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto -Lei 
n.º 101/2007, de 2 de abril, estará patente na Secretaria de Câmara Mu-
nicipal de Barcelos e no Ministério da Economia — Direção Regional 
da Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269 -002 Porto, 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 por EDP Distribuição — Energia, SA, Direção de Rede e 
Clientes Norte, para o estabelecimento da LN Aérea a 15 KV, Fonte 
Boa — Vila Seca (2.ª fase), nas freguesias de Vila Seca e Gilmonde, 
concelho de Barcelos, a que se refere o Processo n.º EPU/34594.

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

20 de maio de 2014. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina 
Maria de Campos Corujeira.

307904875 

 Édito n.º 270/2014
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 redação que lhe é 
dada pelo Decreto -Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, 
de 13 de maio, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto -Lei 
n.º 101/2007, de 2 de abril, estará patente na Secretaria de Câmara Mu-
nicipal de Arouca e no Ministério da Economia — Direção Regional da 
Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269 -002 Porto, 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 por EDP Distribuição — Energia, SA, Direção de Rede e 
Clientes Porto, para o estabelecimento da LN Aérea a 15 KV, para o PTC 
277/ARC ARDA — Estilha — Sociedade Transformadora de Estilhavoa, 
L.da (modificação), nas freguesias de Tropeço e Mansores, concelho de 
Arouca, a que se refere o Processo n.º EPU/38038.

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

12 de junho de 2014. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina 
Maria de Campos Corujeira.

307906098 

 Édito n.º 271/2014
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 redação que lhe é 
dada pelo Decreto -Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, 
de 13 de maio, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto -Lei 
n.º 101/2007, de 2 de abril, estará patente na Secretaria de Câmara Mu-
nicipal de Arouca e no Ministério da Economia — Direção Regional da 
Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269 -002 Porto, 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 por EDP Distribuição — Energia, SA, Direção de Rede e 
Clientes Porto, para o estabelecimento da LN Aérea a 15 KV, para o PTD 
019/ARC Tropeço — S. João (Modificação), na freguesia de Tropeço, 
concelho de Arouca, a que se refere o Processo n.º EPU/38039.

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

13 de junho de 2014. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina 
Maria de Campos Corujeira.

307906105 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 8372/2014

Certificado de reconhecimento de qualificação de reparador
e instalador de tacógrafos n.º 101.25.14.6.014

Ao abrigo do artigo 8.º n.º 1c) do Decreto -Lei n.º 291/90 de 20 de 
setembro e do artigo 4.º n.º 3 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:

Hcenter — Reparações Auto Eléctricas, L.da

Zona Industrial de Olhão, Lote 4
8700 -281 Olhão

na qualidade de reparador e instalador de tacógrafos, estando autorizado 
a realizar as 1.ª e 2.ª fases da primeira verificação e as verificações 
periódicas bienal e sexenal e a colocar a respetiva marca própria, em 
anexo, e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem 
previstos nos respetivos esquemas constantes dos processos arquivados 
no Instituto Português da Qualidade.
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O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de re-
parador e instalador de tacógrafos n.º 101.25.12.6.006, da empresa 
Hcenter — Reparações Auto Elétricas, L.da, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 164 de 24 de agosto de 2012.

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

  
 307872904 

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA 
E DA AGRICULTURA E DO MAR

Gabinetes dos Secretários de Estado da Inovação, 
Investimento e Competitividade 

e das Florestas e do Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 8373/2014
A BECRI – Malhas e Confecções, S. A., com sede na Rua do Parque 

Industrial, n.º 60, Alvelos, Barcelos, pretende que lhe seja concedido 
o reconhecimento de relevante interesse público ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, para a utiliza-
ção não agrícola de 18.877,50 m2 de solos abrangidos pelo Regime da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), dos quais 3.706,00 m2 não serão 
impermeabilizados, localizados no prédio rústico inscrito na matriz 
predial sob o n.º 595, com uma área total de 27.130,00 m2, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Barcelos sob o n.º 144/19880810, 
e com aquisição aí registada em nome da empresa BECRIMO – Inves-
timentos Imobiliários Lda., destinado à construção de pavilhão indus-
trial, arruamentos e passeios, acessos, estacionamentos, área ajardi-
nada e muros, nos termos da memória descritiva e da cartografia com 
que foi instruído o processo para requerimento da referida pretensão.

Considerando que é apresentada uma declaração subscrita pela BE-
CRIMO – Investimentos Imobiliário Lda., entidade proprietária do 
prédio, de cedência do terreno para efeitos de construção de unidade 
industrial de malhas e confeções pela BECRI - Malhas e Confecções, S. A.;

Considerando que a BECRI – Malhas e Confecções, S. A., é uma 
empresa que labora no ramo têxtil há 30 anos, apresentando atualmente 
130 postos de trabalho e um volume de faturação anual na ordem dos 
20 M€; 

Considerando que as atuais instalações da empresa, que consistem 
num pavilhão industrial com 2.000,00 m2, revelam-se insuficientes 
quer na área produtiva, quer na área de logística e armazenamento 
para um aumento da produção, não podendo assegurar certos contratos 
de produção por existir incompatibilidade entre marcas que exigem a 
produção em espaços distintos;

Considerando que a construção do novo pavilhão industrial, com uma 
área de 9.100,00 m2 e um investimento de cerca de 3 M€, irá permitir 
a criação de 40 novos postos de trabalho e um volume de faturação na 
ordem dos 25 a 30 M€;

Considerando que a pretensão consiste na utilização não agrícola 
de 18.877,50 m2 de solos da RAN, para a construção de um pavi-
lhão industrial (9.100,00 m2), arruamentos e passeios (4.828,00 m2), 
acessos (340,00 m2), estacionamentos (1.926,00 m2), área ajardinada 
(2.490,00 m2) e muros (193,50 m2), dos quais 3.706,00 m2 não serão 
impermeabilizados por serem área ajardinada (2.490,00 m2) e estacio-
namento em grelhas de enrelvamento (1.216,00 m2);

Considerando que é apresentada uma certidão de Reconhecimento 
de Interesse Público Municipal, emitida pela Assembleia Municipal da 
Barcelos, para a construção de edifício industrial de confeção têxtil sita 
no Lugar do Monte, freguesia de Manhente;

Considerando que, de acordo com a informação da Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Norte, o prédio localiza-se numa região 
plana e face à estrada, apresentando solos de classe A, com capacidade 

de uso muito elevada, com poucas ou nenhumas limitações, suscetíveis 
de utilização intensiva;

Considerando que o terreno situa-se ao lado da Manhentex, empresa 
encerrada há cerca de um ano e cujo pavilhão industrial se encontra à 
venda;

Considerando que apresenta boas acessibilidades pela Estrada Mu-
nicipal 557, que limita a estrema Norte do prédio;

Considerando que o presente despacho não isenta a requerente de dar 
cumprimento às normas legais e regulamentos aplicáveis, nomeadamente 
as restrições e servidões de utilidade pública e ao licenciamento industrial 
da unidade a instalar;

Considerando, finalmente, o parecer favorável emitido, por unanimi-
dade, pela Entidade Nacional da Reserva Agrícola Nacional.

Determina-se:
1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º do 

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, e, no que concerne ao Secre-
tário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, no âmbito 
da competência delegada ao abrigo do ponto 2.7 do n.º 2 do Despacho 
n.º 12100/2013, de 12 de setembro, do Ministro da Economia, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 23 de setembro, e ao Se-
cretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, no âmbito da 
competência delegada ao abrigo da subalínea iv) da alínea c) do n.º 5 do 
Despacho n.º 3209/2014, de 18 de fevereiro, da Ministra da Agricultura e 
do Mar, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fe-
vereiro, é declarado o relevante interesse público da pretensão requerida 
e antes descrita, da construção de um pavilhão industrial, arruamentos e 
passeios, acessos, estacionamentos, área ajardinada e muros, num total 
de utilização não agrícola de 18.877,50 m2, dos quais 3.706,00 m2 não 
serão impermeabilizados, de solos abrangidos pelo Regime da Reserva 
Agrícola Nacional (RAN).

2 - A fiscalização da utilização dos solos da RAN, para efeitos da ação 
ora autorizada, compete, nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do citado 
Decreto-Lei, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e à 
Câmara Municipal da Barcelos.

17 de junho de 2014. — O Secretário de Estado da Inovação, Inves-
timento e Competitividade, Pedro Pereira Gonçalves. — O Secretário 
de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos 
Lopes Gomes da Silva.

207904867 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e da Conservação da Natureza

Declaração de retificação n.º 653/2014
Para os devidos efeitos se declara que o Despacho n.º 18204/2009, 

de 29 de julho de 2009, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 151, de 6 de agosto de 2009, que determinou a constituição da 
servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo sobre as par-
celas de terreno necessárias à implantação do Emissário de Britiande, 
pertencente ao Subsistema de Águas Residuais de Britiande, integrado 
no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento 
de Trás -os -Montes e Alto Douro, saiu com imprecisões, que, mediante 
declaração, assim se retificam:

No mapa de áreas anexo, na coluna relativa à inscrição na matriz da 
parcela n.º DS1806, onde se lê “omissa”, deve ler -se “243 B — Rús-
tico”.

18 de junho de 2014. — O Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.

207906568 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Gabinete da Ministra

Declaração de retificação n.º 654/2014
Por ter saído com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 22, de 31 de janeiro de 2014, a lista nominativa anexa ao despacho 
n.º 1590/2014, referente aos trabalhadores da Fundação Alter Real co-
locados em situação de requalificação, retifica-se o seguinte:




