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Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câ-
mara Municipal de Castro Verde e nesta Direção Regional, sita na Zona 
Industrial de Almeirim, 18; 7005 -639 Évora, com o telefone 266750450, 
fax 266743530, e -mail dre.alentejo@dreal.min -economia.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 de MT aérea a 15 (30) kV 
(BJ15 -23 -35 -01 -05), com 1087.01 metros, com origem no Apoio n.º 10 da 
Linha de MT a 15 kV (BJ15 -23 -35 -01) para Monte Bernardo (1.º Troço) 
e término no PTD -CVR -107 -AS; PT tipo aéreo — R100 com 50 (100) 
kVA/15 (30) kV; Rede de B.T. aérea (RBT -CVR -107), em Monte Novo 
de S. Pedro das Cabeças, freguesias de Castro Verde e Casével, concelho 
de Castro Verde, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

14 de julho de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, António 
Martins.

307985162 

 Édito n.º 328/2014

Processo EPU n.º 13281
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 Castro Verde e nesta Direção Regional, sita 
na Zona Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o telefone 
266750450, fax 266743530, e-mail dre.alentejo@dreal.min-economia.
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 (BJ30-02-01-06-01-01), com 1839,93 metros, com origem no 
apoio n.º 2 da linha de MT a 30 kV (BJ30-02-01-06-01) para Almeirim 
e término no PTD-CVR-111, Posto de Transformação aéreo-AS com 
50 (100) kVA/30 kV e rede de Baixa Tensão (RBT-CVR-111) - Monte 
dos Bispos, freguesias de Castro Verde e Casével, concelho de Castro 
Verde, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

14 de julho de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, António 
Martins.

307985121 

 Édito n.º 329/2014

Processo EPU n.º 13286
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 Odemira e nesta Direção Regional, sita na Zona 
Industrial de Almeirim, 18; 7005 -639 Évora, com o telefone 266750450, 
fax 266743530, e -mail dre.alentejo@dreal.min -economia.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 a 15(30) kV(BJ15-
-72 -02 -08 -04) (Variante Loução -Reguengo), com 4134,78 metros, com 
origem no apoio n.º 17 da linha a 15 kV (BJ15 -72 -02 -08) para Loução 
e término no apoio n.º 5 da linha a 15 kV (FR15 -91 -04 -15 -01) para 
Reguengo, freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, a que se 
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

14 de julho de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, António 
Martins.

307985187 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 8795/2014
Por despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 

do Turismo de Portugal, I. P., e de acordo com o previsto na alínea b) do 

artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que 
na sequência de procedimento concursal comum para o preenchimento de 
três postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa 
de pessoal do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., na modalidade de 
relação jurídica de emprego público a constituir por contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, aberto através do Aviso 
n.º 12933/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 
23 de outubro, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi 
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em período experimental com:

Maria Luísa Sequeira Romão Costa — para ocupação de um lugar 
para a referência TS1/DPE/2013, com efeitos a 01 de julho de 2014, 
ficando posicionada na 4.ª posição remuneratória, da carreira e cate-
goria de Técnico Superior, com o nível remuneratório 23 da tabela 
remuneratória única.

Maria Leonor Duarte Almeida Silva — para ocupação de um lugar 
para a referência TS2/DPE -DEP/2013, com efeitos a 01 de julho de 
2014, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória, da carreira e 
categoria de Técnico Superior, com o nível remuneratório 15 da tabela 
remuneratória única.

Sara Martins Pereira Serrão Moura Gonçalves — para ocupação 
de um lugar para a referência TS3/DPE -DEP/2013, com efeitos a 01 
de julho de 2014, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, a 
carreira e categoria de Técnico Superior, com o nível remuneratório 15 
da tabela remuneratória única.

Para efeitos do disposto no artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, conjugado com o artigo 73.º e seguintes do RCTFP, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, o júri para avaliação do período 
experimental dos trabalhadores terá a seguinte composição:

Presidente: Maria Rosário Castela Torres da Costa, diretora coorde-
nadora da Direção de Planeamento Estratégico.

Vogais efetivos: Sérgio Miguel Pratas Guerreiro, diretor do Departa-
mento de Controlo Estratégico, que substitui o Presidente nas suas faltas 
e impedimentos, e Maria Teresa Marques de Carvalho Ferreira, diretora 
de Departamento de Desenvolvimento e Inovação.

Vogais suplentes: Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, diretora coordenadora da Direção de Recursos Humanos, e Ana 
Paula Prazeres de Almeida, técnica superior da Direção de Recursos 
Humanos.

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e tem 
a duração de 180 dias para os trabalhadores integrados na carreira de 
técnico superior, de acordo com o disposto na cláusula 6.ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 188, de 28 de setembro de 2009, e respetivo Regulamento 
de Extensão n.º 1 -A/2010, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 42, de 2 de março de 2010.

22 de julho de 2014. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

207985738 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Aviso n.º 8796/2014

Recrutamento de 1 técnico superior
em regime de mobilidade interna

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., pretende re-
crutar, mediante mobilidade interna na categoria, nos termos do disposto 
nos artigos 59.º a 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua 
atual redação, um técnico superior/Engenharia Eletrotécnica.

a) Caracterização da oferta:
Mobilidade interna: na categoria
Carreira e categoria: Técnico superior
N.º total de postos de trabalho: 1
Remuneração: a detida pelo trabalhador na carreira/categoria

b) Caracterização do posto de trabalho: Técnico Superior de En-
genharia para elaboração de projetos e fiscalização de obras de redes 
elétricas e ITED.
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Licenciatura: Engenharia Eletrotécnica
Perfil de competências: Inscrito em ordem profissional com qualifica-

ções e experiência comprovada na elaboração de projetos e fiscalização 
de empreitadas, nas áreas de eletricidade e ITED.

c) Requisitos de admissão:
Relação jurídica: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado previamente estabelecida com a Administração Pública 
Central.

Local de trabalho: Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P.,

Direção de Gestão do Património, Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 
n.º 5, 1099 -019 Lisboa.

d) Prazo para apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.

e) Formalização da candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento di-

rigido ao Presidente do Conselho Diretivo do IHRU, I. P., acompanhado 
do Curriculum Vitae detalhado.

Estes documentos podem ser enviados por correio eletrónico para:
essales@ihru.pt, ou mccastro@ihru.pt, por correio registado, ou 

entregue diretamente no Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Direção de Administração e Recursos Humanos, 6.º andar
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099 -019 Lisboa

f) Seleção de candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do cur-

riculum vitae, completada com uma entrevista.

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.
bep.gov.pt e em www.portaldahabitacao.pt.

22 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor 
Manuel Roque Martins dos Reis.

207989748 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção-Geral de Agricultura
e Desenvolvimento Rural

Aviso (extrato) n.º 8797/2014
De acordo com o disposto nas alíneas b) e d), do n.º 3 do Despacho 

Normativo n.º 16/99 de 24 de março, bem como nos termos do Despacho 
Normativo n.º 30/2000, de 12 de junho, e verificada a conformidade 
da candidatura apresentada, por despacho de 27 de junho de 2014, da 
Senhora Subdiretora -Geral, Eng.ª Filipa Osório, é autorizado à empresa 
Pingo Doce — Distribuição Alimentar, S. A., o direito de utilizar o ca-
derno de especificações e os rótulos em anexo, reservado aos produtos 
que obedeçam às características fixadas nas alíneas a) e d) do Anexo V 
do Regulamento n.º 543/2008, da Comissão de 16 de junho.

Este aviso anula o aviso n.º 23879/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 238, de 14 de dezembro.

23 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, Pedro Teixeira.

ANEXO I

Identificação do rótulo
O rótulo é composto por duas formas quadrangulares sobrepostas. 

A primeira forma quadrangular, superior, em fundo negro, apresenta 
no canto superior esquerdo os símbolos de produto para contacto com 
géneros alimentícios e de produto reciclável. Imediatamente abaixo, o 
número de registo da unidade de abate — PT -B521 -CE. No canto su-
perior direito, insere -se a expressão «pingo doce» em letra branca. Por 
baixo, apresenta um outro retângulo onde se insere a expressão «Frango 
do Campo» em letra preta. Este último retângulo sobrepõe -se parcial-
mente à figura estilizada de um galináceo que ocupa a parte central desta 
forma quadrangular. No interior da figura e em baixo, inscrevem -se as 
expressões, «Frango criado ao ar livre. Ave de produção controlada com 
a idade mínima de abate de 81 dias, alimentada com 70 % de cereais. 

Rigoroso controlo da qualidade desde a origem». À esquerda da figura 
inserem -se o símbolo de rótulo aprovado pelo Ministério de Agricultura 
e do Mar e o logótipo do organismo de controlo, SGS.

A forma quadrangular inferior, em fundo branco, estriada por linhas 
transversais, destina -se à aposição das menções obrigatórias definidas 
por lei. Sobre a linha horizontal inferior inscreve -se em letra de cor 
branca, o número de contacto do serviço de informação ao cliente, e 
imediatamente abaixo, da linha, inscreve -se a identificação da empresa 
distribuidora e o endereço. 

  

 ANEXO II

Identificação do rótulo
O rótulo é composto por duas formas quadrangulares sobrepostas. 

A primeira forma quadrangular, superior, em fundo negro, apresenta 
no canto superior esquerdo os símbolos de produto para contacto com 
géneros alimentícios e de produto reciclável. Imediatamente abaixo, o 
número de registo da unidade de abate — PT -R505 -CE. No canto su-
perior direito, insere -se a expressão «pingo doce» em letra branca. Por 
baixo, apresenta um outro retângulo onde se insere a expressão «Frango 
do Campo» em letra preta. Este último retângulo sobrepõe -se parcial-
mente à figura estilizada de um galináceo que ocupa a parte central desta 
forma quadrangular. No interior da figura e em baixo, inscrevem -se as 
expressões, «Frango criado ao ar livre. Ave de produção controlada com 
a idade mínima de abate de 81 dias, alimentada com 70 % de cereais. 
Rigoroso controlo da qualidade desde a origem». À esquerda da figura 
inserem -se o símbolo de rótulo aprovado pelo Ministério de Agricultura 
e do Mar e o logótipo do organismo de controlo, SGS.


