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objetivos da Direção de Serviços dos Assuntos Europeus, conforme
evidencia a nota curricular que se anexa ao presente despacho.
Assim, designo para o cargo de Diretor de Serviços dos Assuntos
Europeus, o Técnico Superior Luís Gil Canha Campos, em comissão de
serviço, com efeitos à data do presente despacho, pelo período de três
anos, renovável por iguais períodos de tempo, nos termos dos n.os 9 a 11
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
25 de julho de 2016. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.

Convidam-se todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da
data da publicação do presente Aviso, a apresentar por escrito reclamações fundamentadas e/ou propostas concorrentes.
O presente aviso e demais elementos encontram-se disponíveis na
página eletrónica desta Direção-Geral e poderão ainda ser consultados,
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, (Edifício Santa Maria), 1069-203 Lisboa, entidade
para quem devem ser remetidas as reclamações e as propostas concorrentes.
26 de julho de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
309766766

Nota curricular
Nome: Luís Gil Canha Campos
Ano de Nascimento: 1973
Habilitações académicas: 1991-1995 — Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa; 1995-1996 — Pós-Graduação em Relações Internacionais, vertente Político-Diplomáticas
pela Universidade Lusíada; 1996-1997 — Mestrado em Política Internacional no Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques
da Universidade Livre de Bruxelas.
Formação complementar relevante: 2002-2003 — Curso de Estudos
Avançados em Gestão Pública — INA.
Experiência profissional: Designado a 1 de outubro de 2015, em
regime de substituição, Diretor de Serviços dos Assuntos Europeus
na Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE); 1 setembro de
2013, designado em substituição Diretor de Serviços da Inovação e
Competitividade Empresarial na DGAE — Ministério da Economia,
tendo sido Delegado de Portugal na OCDE do Comité da Indústria,
Inovação e Empreendedorismo; Técnico Superior na DGAE, Ministério da Economia e do Emprego, acompanhamento do relacionamento
externo com Norte de África e Países do Golfo; participação na Comissão de Acompanhamento com a Venezuela, acompanhamento de
Visitas Oficiais — Colômbia, representação de Portugal na Reunião
anual (2011) do Secretariado Permanente do Fórum de Cooperação
China-PLP (2012-1013); Subdiretor-Geral na Direção-Geral do Livro e
das Bibliotecas — Ministério da Cultura (2010-2011); Técnico Superior
da Direção-Geral das Atividades Económicas, responsável pelo relacionamento económico entre Portugal e os Países do Mediterrâneo Sul e do
Golfo; acompanhamento dos instrumentos financeiros de apoio à internacionalização empresarial portuguesa (2003-2010); Técnico Superior na
Direção-Geral dos Assuntos Europeus e das Relações Internacionais do
Ministério das Finanças; responsável pelas relações bilaterais externas
de Portugal; apoio na preparação do ECOFIN (2001-2002) e Técnico
Superior na Direção-Geral das Relações Económicas Internacionais do
Ministério da Economia, assegurando, durante a Presidência Portuguesa
da UE de 2000, o acompanhamento do relacionamento externo com
Norte de África e Países do Golfo; participação na negociação de linhas
de crédito concessionais externas (1998-2000).
Outras atividades: Em 2007 — Consultoria ao Governo de Cabo
Verde no processo de adesão à OMC, na área do comércio de Serviços — GATS.
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Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 9655/2016
Faz-se público, nos termos e para efeitos do artigo 18.º e do n.º 3
do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março que a Felmica — Minerais Industriais, S. A., requereu ao abrigo do artigo 17.º do
mesmo decreto-lei a celebração do contrato administrativo de concessão
de quartzo e feldspato, numa área denominada «Chã de Cima», localizada na Freguesia de Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde,
distrito de Viseu, ficando a corresponder-lhe uma área de 47 ha 77 ares
e 65 centiares, delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam seguidamente, em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89:
Vértice

X (m)

Y (m)

1.................
2.................
3.................
4.................
5.................
6.................

43669,910
44099,914
44287,620
44404,641
44251,330
43581,930

107464,750
107194,364
106808,771
106807,807
106383,470
106761,260

Édito n.º 272/2016
Processo EPU n.º 13968
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 Alter do Chão 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 aérea de
MT a 30 kV (n.º 1201 L3 0002), com 2400,16 metros, para o PT ALT
0002 D — Seda, entre o apoio n.º 60 e o PT, freguesia de Seda, concelho
de Alter do Chão, 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.
04-07-2016. — A Diretora de Serviços, Maria José Espírito Santo.
309764854
Édito n.º 273/2016
Processo EPU n.º 13980
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 Campo Maior 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 aérea de MT
a 30 kV (N.º 1204 L3 0247) com 65,51 metros, com origem no apoio
n.º 8 da linha de MT a 30 kV N.º 1204L30008 para o PT CMR 0008
D — Ouguela e término no PT CMR 0237 D; Posto de Transformação aéreo-R250 com 100 kVA/30 kV — Cabeça Gorda, freguesia de
S. João Baptista, concelho de Campo Maior, 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.
04-07-2016. — A Diretora de Serviços, Maria José Espírito Santo.
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Édito n.º 274/2016
Processo EPU n.º 13966
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, SA — Direção de
Rede e Clientes Tejo, para o estabelecimento de Linha área de MT a

