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Diário da República, 2.ª série — N.º 93 — 13 de maio de 2016
Aviso n.º 6144/2016

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 3 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março que a empresa MTI — Ferro de
Moncorvo, S. A., requereu a celebração de contrato de concessão de
exploração de depósitos minerais de ferro e minerais associados, denominada «MONCORVO», localizada nas freguesias de Felgar e Souto da
Velha, Felgueiras e Maçores e nas freguesias Mós, Carviçais, Larinho,
Torre de Moncorvo e Açoreira, no concelho de Torre de Moncorvo,
distrito de Bragança, ficando a corresponder-lhe uma área de 4624,5 ha,
delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam seguidamente, em
coordenadas sistema (European Terrestrial Reference System 1989)
PT-TM06/ETRS89:
Vértice

X (m)

Y (m)

(ST30-21-01) para Gás (Estaleiro Zona E-1) e término no PTD-SNS-274;
Posto de Transformação aéreo tipo R100 com 50 (100) kVA/30 kV e rede
de Baixa Tensão (RBT-SNS-274) — Nó Rodoviário da Repsol, freguesia
e concelho de Sines, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
13-04-2016. — A Diretora de Serviços, Maria José Espírito Santo.
309552585
Édito n.º 157/2016
Processo EPU n.º 13874

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações fundamentadas, por escrito, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
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 (ed. Santa Maria),
1069-203 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidas as reclamações. O presente Aviso e plantas de localização estão também disponíveis
na página eletrónica desta Direção-Geral.

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 Arronches e na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral, sita em Zona
Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o telefone 266750450,
fax 266743530, e-mail eletricos@dgeg.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, SA — Direção de Rede e Clientes Tejo, para o estabelecimento de Modificação da linha mista de MT a 30 kV (n.º 1202 L3 0121)
SE 9017 ARR — PST ELV 0001 D St.ª Eulália com 1659,14 metros, entre
os apoios n.os 135 e 140, freguesia de Assunção, concelho de Arronches, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de maio de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
309566899

13-04-2016. — A Diretora de Serviços, Maria José Espírito Santo.
309552658
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Édito n.º 155/2016

Édito n.º 158/2016

Processo EPU n.º 13861

Processo EPU n.º 13870

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo DecretoLei 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 Marvão e na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral, sita em Zona Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o telefone 266750450, fax
266743530, e-mail eletricos@dgeg.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 DistribuiçãoEnergia, SA — Direção de Rede e Clientes Tejo, para o estabelecimento
de Linha mista de MT a 30 kV (n.º 1210 L3 0101) de interligação entre
o PT MRV 0027 D — Hospital de Marvão e o apoio n.º 5 da linha de
MT a 30 kV N.º 1210 L3 077 para o PT MRV 0072 D — Abegoa, com
765 metros, tendo o troço subterrâneo 45 metros (25 metros enterrados e
20 metros de subida ao apoio), freguesia de Santa Maria de Marvão, concelho
de Marvão, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

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 Sousel e na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral, sita em Zona
Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o telefone 266750450,
fax 266743530, e-mail eletricos@dgeg.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, SA — Direção de Rede e Clientes Tejo, para
o estabelecimento de Linha de MT aérea a 30 kV (n.º 1215 L3 0006),
com 335.76 metros, origem no Apoio n.º 10 da Linha de MT para o PT
SSL 0002D — Cano e término no PT SSL 0006D — Calçadinha (Modificação entre a origem e o PT); PT tipo aéreo — R250 com 160 kVA/30 kV
(alteração de local), freguesia de Cano, concelho de Sousel, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

2016-04-12. — A Diretora de Serviços, Maria José Espírito Santo.
309552852

13-04-2016. — A Diretora de Serviços, Maria José Espírito Santo.
309552869

Édito n.º 156/2016

Édito n.º 159/2016

Processo EPU n.º 13875

Processo EPU n.º 13900

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 Sines e na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral, sita
em Zona Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o telefone
266750450, fax 266743530, e-mail eletricos@dgeg.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, SA — Direção de Rede e Clientes Sul,
para o estabelecimento de Linha aérea de MT a 30 kV (ST30-21-01-05),
com 13,52 metros, com origem no apoio n.º 10 da linha de MT a 30 kV

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 Elvas e na Área Sul-Alentejo desta Direção-Geral, sita em Zona
Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o telefone 266750450,
fax 266743530, e-mail eletricos@dgeg.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 Tejo, para o
estabelecimento de Linha aérea de MT a 30 kV (n.º 1207L30553), com
446.38 metros, com origem no apoio n.º 32 da linha de MT a 30 kV

