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concordância do membro do Governo responsável pela área da Saúde,
determino:
1 — É nomeada Diretora para a área da Prevenção e Controlo de
Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos a Dr.ª Maria do Rosário Rodrigues, Diretora do Serviço de Medicina Interna do Instituto
Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, Entidade Pública
Empresarial (IPOPFG, E. P. E.), a quem cabe especialmente:
a) Desenvolver a estratégia de prevenção e controlo das infeções
associadas aos cuidados de saúde, bem como a resistência das bactérias
aos antibióticos;
b) Promover os mecanismos de notificação das infeções associadas
aos cuidados de saúde, nos termos definidos pela Comissão Europeia e
em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica;
c) Promover a criação de estratégias multissetoriais de prevenção e
controlo, não só das infeções associadas aos cuidados de saúde mas,
também, no que se refere à resistência das bactérias aos antibióticos.
2 — A Diretora acima referida é nomeada por um período de três
anos, renovável, mediante a apresentação de relatório de atividades e
programa de ação para novo mandato, a submeter até 60 dias antes do
respetivo termo.
3 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
4 de setembro de 2017. — O Diretor-Geral da Saúde, Francisco
George.
310757095

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Despacho (extrato) n.º 8381/2017
Por despacho de 21 de agosto de 2017 do Vogal do Conselho Diretivo,
Eng. José Maria Albuquerque, Ana Cristina Pardal Garcia, assistente
graduada da carreira especial médica, área de exercício profissional
de saúde pública, do mapa de pessoal deste Instituto — concedida a
equiparação a bolseiro no país, em regime de tempo parcial, nos termos
do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, com início a 1 de setembro
de 2017.
23 de agosto de 2017. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos,
Paula Caires da Luz.
310752275

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Despacho n.º 8382/2017
Considerando que vagou o lugar de Chefe de Divisão de Avaliação
Ambiental, cargo de direção intermédia de 2.º grau, e que importa
assegurar a coordenação e a regular prossecução das atribuições e competências cometidas a esta unidade orgânica, designo, nos termos do
disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, a licenciada
Cristina Isabel d’Alcântara Carvalho Seabra Faria, técnica superior,
para exercer, em regime de substituição, o cargo de Chefe de Divisão de
Avaliação Ambiental da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro.
A nomeada possui os requisitos legais exigidos, a competência técnica,
aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o exercício
do cargo e para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, conforme
é evidenciado na nota curricular anexa ao presente despacho.
A presente nomeação produz efeitos a 01-09-2017.
Nota curricular
Nome: Cristina Isabel d’Alcântara Carvalho Seabra Faria
Data de Nascimento: 03 de dezembro de 1968
Habilitações Literárias: Licenciatura em Engenharia do Ambiente,
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa em
julho de 1992
Experiência Profissional: 1.10.2008 Técnica Superior na DAA da
DSA da CCDRC, no sector das Emissões Gasosas, Dimensionamento
de Chaminés e Planos de Gestão de Solventes;

De 26.09.2007 a 30.09.2008 Chefe de Divisão, em regime de substituição, na Divisão de Informação e Monitorização da Direção de Serviços
de Águas Interiores da CCDRC.
De março de 2002 a 25.09.2007 Técnica Superior na CCDRC (ex-Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do
Centro, DRAOT-C até março de 2003) no GIDC em atividades e projetos
relacionados com o desenvolvimento, implementação e utilização de
SIG e de divulgação de informação (intranet e Internet);
De outubro de 1994 a fevereiro de 2002 — Técnica Superior no CNIG,
Lisboa, em atividades e projetos na área da Deteção Remota e Sistemas
de Informação Geográfica;
De outubro 1993 a outubro de 1994 bolseira da JNICT (BIC — Bolsa
de Investigação Cientifica) no CNIG, no âmbito do projeto “Sistema
Pericial para Interpretação de Imagens de Satélite com vista à Avaliação
da desertificação em Portugal”.
De julho 1992 a setembro de 1993 bolseira do UNINOVA no projeto
COVEPLAM — O Papel do coberto Vegetal no Planeamento Ambiental
Mediterrânico, financiado pelo programa MEDSPA.
Principais atividades científicas e técnicas: Elaboração dos relatórios
anuais do Inventário Regional de Emissões Atmosféricas da Região
Centro (2008 a 2016) em coautoria; Coorganização de workshop sobre
emissões gasosas e planos de gestão de solventes para os operadores das
instalações (2010 e 2011); Participação em Reuniões da Relacre; Participação no Grupo de Trabalho de Análise e Discussão do Decreto-Lei
n.º 127/2013, de 30 de agosto, de 21.10.2013 a 29.11.2013; Participação
no Grupo de Trabalho das Emissões Gasosas, coordenado pela APA, IP
(desde novembro 2009); Gestora de conteúdos do Portal da CCRC (parte
do Ambiente, desde 2006); Colaboração nas funções de decisão inerentes
ao processo de Acreditação do Laboratório da CCDRC (atualmente
da ARH Centro, da APA, IP, de 26 de Setembro a Dezembro 2007);
Responsável, no GIDC, pelo projeto “Digitalização, georreferenciação
e análise dos processos tratados na Divisão de Domínio Hídrico”, da
CCDRC (09. 2003 a 25.09.2007); Gestora dos metadados da informação
geográfica produzida por outras instituições, existente na CCDRC, e da
informação geográfica produzida pela CCDRC, com o apoio da aplicação
MIG, desenvolvida pelo IGP, de acordo com a ISO 19115 (ao longo do
ano de 2006, com continuação em 2007); Coordenação, manutenção
e gestão da Rede de Observação da Terra (ROT) do CNIG (de 1999 a
2002); Coordenação e dinamização da DEMETER; do Centro Nacional
de Informação Geográfica (de 1999 a 2002); Coordenação do Centro
Temático Europeu de Ocupação do solo (ETC/LC) da EEA (de 1996 a
1998); Responsável pela Land Cover Technical Unit (LCTU) do projeto
CORINE Land Cover, a nível Europeu (de 2000 a Fevereiro 2002).
31 de agosto de 2017. — A Presidente, Professora Doutora Ana Maria
Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão.
310775863

ECONOMIA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 11084/2017
1 — Faz-se público que a Secretaria-Geral da Economia pretende
recrutar, em regime de mobilidade na categoria, 1 (um) trabalhador
detentor da carreira e categoria de Técnico Superior, nos termos do
disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para
exercício de funções na Direção de Serviços Financeiros da Secretaria-Geral da Economia.
2 — Requisitos gerais:
Trabalhadores com a categoria de Técnico Superior, detentores de relação jurídica de emprego público previamente constituída, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
3 — Habilitações Literárias:
Licenciatura, preferencialmente na área da contabilidade e administração, não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional
por formação ou experiência profissional.
4 — Caracterização do Posto de Trabalho:
Desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento e aplicação de métodos e processos de natureza técnica que fundamentem e
preparem a decisão na área financeira, designadamente:
a) Verificar da conformidade legal das despesas e auditar internamente
os documentos de despesa;
b) Produzir relatórios de análise financeira e económica para a tomada
de decisão;
c) Analisar e implementar o sistema de contabilidade analítica de modo
a permitir e analisar indicadores de gastos e rentabilidade;
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d) Proceder à classificação de documentos e registo na contabilidade
orçamental, financeira e analítica no GERFIP, nomeadamente, proceder
ao controlo e registo dos movimentos de despesa, bem como os respetivos pagamentos;
e) Realizar o controlo e registo contabilístico da arrecadação da receita;
f) Proceder ao registo de clientes e fornecedores e controlo das respetivas contas e reconciliação de contas correntes;
g) Utilizar plataformas eletrónicas em uso na Direção de Serviços
Financeiros;
h) Verificar da conformidade legal da realização da despesa e procedimentos de aquisições nos termos do Código dos Contratos Públicos;
i) Elaborar os documentos de conta de gerência a submeter à apreciação do Tribunal de Contas e a outras entidades;
j) Elaborar indicadores de atividade;
k) Elaborar, analisar e acompanhar projetos de fundos comunitários;
l) Realizar outras atividades, com responsabilidade e autonomia técnica, bem como assegurar o desenvolvimento no âmbito das competências da Direção de Serviços Financeiros.
5 — Local de trabalho: Secretaria-Geral da Economia, Direção de
Serviços Financeiros, Av. da República, n.º 79, 1069-218 Lisboa.
6 — Prazo de entrega das candidaturas: 10 (dez) dias úteis, a contar
da data da publicação do Aviso no Diário da República e na BEP.
7 — Forma de apresentação das candidaturas:
a) A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento dirigido à Secretária-Geral da Economia, contendo os seguintes elementos:
nome, naturalidade, data de nascimento, morada, código postal, telefone
de contacto e endereço eletrónico, habilitações literárias, modalidade da
relação jurídica de emprego público e serviço/organismo a que pertence,
carreira e categoria detidas, posição e nível remuneratórios.
b) A candidatura deverá ser identificada com a menção «Recrutamento
por Mobilidade na Categoria — Direção de Serviços Financeiros», podendo
ser entregue, pessoalmente, no serviço de expediente durante o horário normal de funcionamento (10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30) ou, remetida
pelo correio, em carta registada com aviso de receção, para: Secretaria-Geral
da Economia, Av. da República, n.º 79, 1069-218 Lisboa;
c) O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado de
currículo profissional devidamente atualizado, detalhado e assinado.
8 — Seleção dos candidatos: A seleção será feita com base na análise
do Curriculum vitae, complementada com entrevista profissional.
4 de setembro de 2017. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
310758601

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Aviso n.º 11085/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e
em cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi determinada
a consolidação da mobilidade interna na categoria da assistente técnica
Juliana Ribeiro Alves Sousa, posicionada na 1.ª posição remuneratória
e no nível remuneratório 5, com efeitos a 1 de setembro de 2017.
11 de setembro de 2017. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
310771545

Veiros — Olas, União das freguesias de Beduído e Veiros, concelho de
Estarreja, a que se refere o Processo n.º 0161/1/8/534.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Centro desta Direção-Geral ou na Secretaria daquela
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
19 de julho de 2017. — A Diretora de Serviços, Eng.ª M. José Espírito
Santo.
310758464
Édito n.º 219/2017
Processo EPU n.º 4480
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 dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria
do Município de Tavira e nesta Direção Geral, sita em Rua Prof. António Pinheiro e Rosa, 8005-546 Faro, com o telefone 289896600,
fax 289896690, 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,
SA, para o estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV, FR 15-61-1-10
Cachopo Alt. (P21-P25), com 984.58 metros, a partir do apoio n.º 21 da
LMT FR 15-61-1-10 Cachopo ao apoio n.º 25 da LMT FR 15-61-1-10
Cachopo; a estabelecer em Palheirinhos, freguesia de União das freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago), concelho de Tavira, a que
se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção-Geral Área Sul — Algarve ou na Secretaria
daquele Município, dentro do citado prazo.
31-07-2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310759241
Édito n.º 220/2017
Processo EPU n.º 4477
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 dada pela Portaria
n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria do Município
de Silves e nesta Direção Geral, sita em Rua Prof. António Pinheiro e
Rosa, 8005-546 Faro, com o telefone 289896600, fax 289896690, 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, SA, para o estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV, FR 15-66-2-3-1-1 Pêra 3 (nova origem),
com 416.46 metros de comprimento, a partir do apoio n.º 1 da própria
linha ao apoio n.º 3 da própria linha; a estabelecer em Pêra, freguesia
de União das freguesias de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção-Geral Área Sul — Algarve ou na Secretaria
daquele Município, dentro do citado prazo.
31-07-2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310758529
Édito n.º 221/2017
Processo EPU n.º 4470

Direção-Geral de Energia e Geologia
Édito n.º 218/2017
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 dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da
Câmara Municipal de Estarreja, e na Área Centro desta Direção-Geral,
sita em Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030-163 Coimbra, 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 Porto, para o estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV com
849,64 m de apoio 1 LAMT para PTD 140 ETR em Veiros (Rua Miguel
Valente Almeida) a apoio 5 LAMT para PTD 46 ETR em Olas; em

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 dada pela Portaria
n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria do Município de
Portimão e nesta Direção-Geral, sita em Rua Prof. António Pinheiro e
Rosa, 8005-546 Faro, com o telefone 289896600, fax 289896690, 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., para o estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV, FR 15-35-2-3-6-7-1-6 (alt.do troço
P2-P3 por ins. novo apoio P2A), com 255.52 metros, a partir do apoio
n.º P2 da própria linha; Linha Aérea a 15 kV, FR 15-35-2-3-6-7-1-6-4
Quinta do Lazer, com 37.46 metros, a partir do apoio P2A (novo) da
linha aérea FR 15-35-2-3-6-7-1-6; PTD PTM 577 Quinta do Lazer, do
tipo Aéreo — R250 com 250.00 kVA/15 kV; RBT/IP PTM 577 Quinta

