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c) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo máximo de
três dias úteis contados da data da publicação no Diário da República.
17 de abril de 2018. — A Secretária-Geral da Economia, Maria Ermelinda Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
311284201

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 5623/2018
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que Quarpor — Minas e
Minerais, S. A., requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa
de depósitos minerais de quartzo e feldspato para uma área denominada
“Manhoses”, localizada nos concelhos de Vila Flor e Torre de Moncorvo,
ficando a corresponder-lhe uma área de 12,663 km2, constituída por 1
bloco, delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente,
em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89:
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Atendendo ao Decreto-Lei n.º 88/90 de 16 de março, convidam-se
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
do presente, a apresentar por escrito:
a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º, reclamações fundamentadas.
b) Ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 5.º, propostas contratuais
para a área do presente Aviso.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente,
na Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, sita na Av.ª 5 de Outubro, n.º 208-6.º Andar, (ed. Santa
Maria), 1069-203 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidas as
reclamações bem como as propostas contratuais. O presente aviso, planta
de localização e a publicitação do pedido estão também disponíveis na
página eletrónica desta Direção-Geral.
17 de abril de 2018. — O Diretor-Geral, Mário Guedes.

daquele controlo no âmbito referido, foi a empresa Overmetron, L.da, com
instalações na Praceta Francisco Leal, Lote 217, Zona Industrial Casal do
Marco, 2840-011 Aldeia de Paio Pires, Seixal, objeto de avaliação com
base nos critérios e princípios para a qualificação de entidades, tendo sido
evidenciada a experiência, a competência técnica e a disponibilidade dos
meios necessários para a realização do controlo metrológico no domínio
dos contadores e sistemas de medição de grande caudal para GPL.
Assim:
Ao abrigo da alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 71/2012,
de 21 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 80/2014, de 15 de maio,
conjugada com o disposto na subalínea i) da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro e para efeitos da aplicação
da Portaria n.º 19/2009, de 1 de outubro, determino o seguinte:
a) É reconhecida a qualificação da empresa Overmetron, L.da, com
instalações na Praceta Francisco Leal, Lote 217, Zona Industrial Casal
do Marco, 2840-011 Aldeia de Paio Pires, Seixal, para a execução das
operações de primeira verificação e de verificação periódica de contadores e sistemas de medição de grande caudal para GPL;
b) A referida empresa colocará a respetiva marca própria, anexa
ao presente Despacho, bem como o símbolo da operação de controlo
metrológico aplicável, no esquema de selagem dos instrumentos de
medição abrangidos pelo regulamento aprovado pela Portaria n.º 962/90,
5 de janeiro;
c) Nos termos da legislação aplicável, são mantidos, em arquivo,
os relatórios dos ensaios correspondentes às operações de controlo
metrológico realizadas;
d) Mensalmente, e até ao dia 10 do mês seguinte, deve a empresa
enviar ao Departamento de Metrologia do IPQ a lista dos instrumentos
de medição verificados, assim como efetuar o pagamento, ao IPQ, dos
montantes previstos no n.º 10, do Despacho n.º 18853/2008, de 3 de
julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de julho,
revisto pela Retificação n.º 2135/2008, de 11 de setembro, publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 1 de outubro;
e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste Despacho
encontra-se definido na tabela de taxas de controlo metrológico aprovada
pelo Despacho referido na alínea anterior, e será revisto anualmente;
f) O presente Despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2018 e é
válido até 31 de dezembro de 2019.
2018-03-14. — O Presidente do Conselho Diretivo, António Mira
dos Santos.
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Instituto Português da Qualidade, I. P.
Despacho n.º 4235/2018
Organismo de Verificação Metrológica de Sistemas de Medição
de Grande Caudal para Gás de Petróleo Liquefeito (GPL),
sob pressão, medidos a uma temperatura igual ou superior a
-10°C.
O controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição
obedece ao regime geral aprovado pelo Decreto-Lei n.º 291/90, de
20 de setembro, às disposições Regulamentares gerais previstas no
Regulamento Geral do Controlo Metrológico aprovado pela Portaria
n.º 962/90, de 9 de outubro, e ainda às disposições constantes das portarias específicas de cada instrumento de medição, sendo aplicável, no
caso dos sistemas de medição de grande caudal, fixos ou instalados
em cisternas transportadoras, para gás de petróleo liquefeito (GPL),
sob pressão, medidos a uma temperatura igual ou superior a -10°C, a
Portaria n.º 19/2007, de 5 de janeiro.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 71/2012, de 21 de março, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, compete ao Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ) assegurar e gerir o sistema de controlo
metrológico legal dos instrumentos de medição, bem como reconhecer
as entidades competentes para o exercício delegado desse controlo,
sempre que tal se revele necessário.
Tendo sido verificada a necessidade de qualificar entidades para a
realização das operações de controlo metrológico de primeira verificação
e verificação periódica de contadores e sistemas de medição de grande
caudal para GPL e por forma a assegurar a cobertura nacional efetiva
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Despacho n.º 4236/2018
Organismo de Verificação Metrológica de Contadores
e Sistemas de Medição de Grande Caudal,
de Quantidades de Líquidos com Exclusão de água
O controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição
obedece ao regime geral aprovado pelo Decreto-Lei n.º 291/90, de
20 de setembro, às disposições Regulamentares gerais previstas no
Regulamento Geral do Controlo Metrológico aprovado pela Portaria
n.º 962/90, de 9 de outubro, e ainda às disposições constantes das portarias específicas de cada instrumento de medição, sendo aplicável, no
caso dos sistemas de medição de grande caudal, fixos ou instalados em
cisternas transportadoras, para quantidades de líquidos com exclusão
de água, a Portaria n.º 19/2007, de 5 de janeiro.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 71/2012, de 21 de março, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, compete ao Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ) assegurar e gerir o sistema de controlo
metrológico legal dos instrumentos de medição, bem como reconhecer
as entidades competentes para o exercício delegado desse controlo,
sempre que tal se revele necessário.

