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Sílvio Duarte Tomaz, por óbito de Maria Albina Duarte Tomaz, ocorrido em 14 de janeiro de 2018 (Proc. 59/2018);
Marta da Conceição Faria Gomes Santos, por óbito de João Fernando
Nunes Santos, ocorrido em 01 de janeiro de 2018 (Proc. 60/2018);
Leonor Margarida Teixeira Ferreira, por óbito de Alfredo António,
ocorrido em 13 de janeiro de 2018 (Proc. 63/2018);
Gabriel Amaro Dias Cracel, por óbito de António Cracel, ocorrido
em 26 de janeiro de 2018 (Proc. 74/2018);
Adelino Augusto da Rocha Pinto, por óbito de Margarida Maria
Almeida Baptista, ocorrido em 23 de fevereiro de 2017 (Proc. 78/2018);
Quaisquer pessoas que se julguem com direito à perceção dos referidos
créditos podem requerê-los a este Instituto Público, dentro do prazo de
30 dias úteis, findo o qual serão decididas as pretensões.
17 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos
José Liberato Baptista.
311282322

ECONOMIA
Gabinete do Secretário de Estado da Energia

Despacho n.º 4279/2018
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino a exoneração, a seu pedido, da técnica especialista, do meu Gabinete, Eng.ª Zélia
do Rosário do Vale Estevão, com efeitos a 25 de janeiro de 2018, funções
para as quais foi designada pelo meu Despacho n.º 3917/2017, de 11 de
abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio
de 2017.
26 de fevereiro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge
Filipe Teixeira Seguro Sanches.
311285311

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 5710/2018
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 Almina — Minas do Alentejo S. A., requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa
de depósitos minerais de ouro, cobre, chumbo, zinco, prata, estanho e
metais associados, numa área denominada “Albernoa”, localizado nos
concelhos de Aljustrel, Beja, Castro Verde e Mértola, delimitada pela
poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas no
sistema PT-TM06/ETRS89:

Despacho n.º 4278/2018
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo como técnica especialista a Mestre Catarina Alexandra
Patriarca Ferreira Guadalpi, do mapa de pessoal da Agência Portuguesa
do Ambiente, I. P., para prestar assessoria e apoio técnico nos processos
da área da sua experiência e especialidade no meu Gabinete.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos, incluindo
despesas de representação.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 15 de fevereiro de 2018.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
26 de fevereiro de 2018. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge
Filipe Teixeira Seguro Sanches.
ANEXO
Nota curricular
Catarina Alexandra Patriarca Ferreira Guadalpi
I — Percurso académico:
Licenciatura em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
(1995-1999). Mestrado em Estatística e Gestão de Informação com
especialização em Sistemas de Informação Geográfica, Demográfica e Ambiental pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão de
Informação da Universidade Nova de Lisboa (2006). Mestrado em
Administração Pública pelo ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
(2013).
II — Formação complementar relevante
Certificate of Proficiency in English pela Cambridge School (1994).
Certificado de Competências Pedagógicas n.º EDF 457075/2007 DL.
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública pela Direção-Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA (2013).
Curso de formação profissional de Sensibilização para a Gestão da
Qualidade (2013) pela IberoGestão. Curso de formação em Gestão de
Projetos pelo Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em
Funções Públicas — INA (2015).
III — Percurso profissional mais relevante:
Geógrafa estagiária na GITAP — Gabinete de Estudos e Projetos, S. A.,
e no Departamento de Ambiente e Resíduos Sólidos da Câmara Municipal de Peniche (1998-2000). Geógrafa na Delegação Sub-Regional
do Oeste da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo (2000-2008). Geógrafa na Administração da
Região Hidrográfica do Tejo, I. P. (2009-2012). Técnica superior na
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (2013-2018).
311285328

Área total do pedido: 712,556 km2

Vértice
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36613,90
20920,95
-4891,70
-406,51
-1763,37
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9388,28

-204421,52
-223358,74
-201700,14
-200539,55
-195845,86
-189808,94
-189676,45

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.
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 (Ed. Santa Maria),
1069-203 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidas as reclamações.
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.
311284267

IAPMEI — Agência para a Competitividade
e Inovação, I. P.
Deliberação n.º 541/2018
Nos termos dos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo e do n.º 6 do artigo 21.º Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro,
o Conselho Diretivo do IAPMEI — Agência para a Competitividade e
Inovação, I. P., deliberou delegar no Chefe do Departamento de Revitalização Empresarial, Manuel Silva Arsénio, as competências atribuídas
ao IAPMEI pela Lei n.º 6/2018 de 22 de fevereiro, que estabelece o
estatuto do mediador de recuperação de empresas, bem como a gestão
da plataforma eletrónica criada para o efeito, ficando ratificados todos
os atos que no âmbito das competências ora delegadas tenham sido
praticados.
26 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Manuel Diogo Marques dos Santos.
311286802

