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tais funções, o que me apraz realçar e dar público conhecimento
através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
Louvor n.o 34/2005. — Ao cessar funções de presidente de direcção, quero expressar à profissional do Instituto de Desenvolvimento
e Inspecção das Condições de Trabalho, área de prevenção, Dr.a Isabel
Lucinda Franco Gomes, o meu reconhecimento e apreço, pelo empenho, total disponibilidade, dedicação, competência e sentido de concretização e isenção que sempre deve caracterizar os profissionais
do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho, qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o que
me apraz realçar e dar público conhecimento através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
Louvor n.o 35/2005. — Ao cessar funções de presidente de direcção, quero expressar à profissional do Instituto de Desenvolvimento
e Inspecção das Condições de Trabalho, área de prevenção, Manuela
Quaresma Fernandes Capitão, o meu reconhecimento e apreço, pelo
empenho, total disponibilidade, dedicação, competência e sentido de
concretização e isenção que sempre deve caracterizar os profissionais
do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho, qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o que
me apraz realçar e dar público conhecimento através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
Louvor n.o 36/2005. — Ao cessar funções de presidente de direcção, quero expressar ao profissional do Instituto de Desenvolvimento
e Inspecção das Condições de Trabalho, área da prevenção, Amâncio
Goitia Murelaga, o meu reconhecimento e apreço, pelo empenho,
total disponibilidade, dedicação, competência e sentido de concretização e isenção que sempre deve caracterizar os profissionais do
Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho,
qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o que me apraz
realçar e dar público conhecimento através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
Louvor n.o 37/2005. — Ao cessar funções de presidente da direcção, quero expressar à profissional do IDICT, área da prevenção,
Ana Paula de Jesus Antunes Cardoso o meu reconhecimento e apreço
pelo empenho, total disponibilidade, dedicação, competência e sentido
de concretização e isenção que sempre devem caracterizar os profissionais do IDICT, qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o que me apraz realçar e dar público conhecimento através
deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
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cretização e isenção que sempre devem caracterizar os profissionais
do IDICT, qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o
que me apraz realçar e dar público conhecimento através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
Louvor n.o 41/2005. — Ao cessar funções de presidente da direcção, quero expressar à profissional do IDICT, área da prevenção,
Maria Luísa Oliveira Ribeiro o meu reconhecimento e apreço pelo
empenho, total disponibilidade, dedicação, competência e sentido de
concretização e isenção que sempre devem caracterizar os profissionais
do IDICT, qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o
que me apraz realçar e dar público conhecimento através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
Louvor n.o 42/2005. — Ao cessar funções de presidente da direcção, quero expressar ao profissional do IDICT, área da prevenção,
Paulo Jorge Severino Saraiva o meu reconhecimento e apreço pelo
empenho, total disponibilidade, dedicação, competência e sentido de
concretização e isenção que sempre devem caracterizar os profissionais
do IDICT, qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o
que me apraz realçar e dar público conhecimento através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.

Instituto para a Segurança, Higiene
e Saúde no Trabalho, I. P.
Despacho (extracto) n.o 396/2005 (2.a série). — Por despachos
de 4 de Novembro de 2004 da Direcção Regional de Agricultura
da Região Autónoma da Madeira e de 7 de Dezembro de 2004 do
presidente da Direcção do então Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho:
Isabel Lucinda Franco Gomes, consultora jurídica principal do quadro
da Direcção Regional de Agricultura da Região Autónoma da
Madeira — autorizada a prorrogação da requisição pelo prazo de
um ano, no Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, I. P., contado a partir de 1 de Janeiro de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Dezembro de 2004. — O Presidente do Conselho Directivo,
Jorge Bruno da Silva Barbosa Gaspar.

MINISTÉRIOS DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
E DO TRABALHO E DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.

Despacho conjunto n.o 17/2005. — A ENERNOVA, Novas
Energias, S. A., pretende proceder à ampliação do parque eólico de
Pena Suar, através da implantação de três novos aerogeradores e
de um edifício de comando e subestação nas freguesias de Aboadela
e Canadelo, no município de Amarante, utilizando para o efeito terrenos inseridos na Reserva Ecológica Nacional (REN), por força da
delimitação constante da Resolução do Conselho de Ministros
n.o 65/2000, de 1 de Julho.
Considerando que em 13 de Maio de 2004 foi emitida pelo Secretário de Estado do Ambiente uma declaração de impacte ambiental
favorável, condicionada ao cumprimento das medidas de minimização
e planos de monitorização do programa de acompanhamento ambiental da obra e das recomendações discriminadas no anexo da referida
declaração de impacte ambiental;
Considerando que a localização prevista para a instalação dos referidos aerogeradores abrange terrenos submetidos ao regime florestal
parcial, nomeadamente pertencentes ao perímetro florestal das Serras
do Marão e Meia Via (aerogeradores n.os 1 e 2 e edifício da subestação)
e ao perímetro florestal das serras do Marão, Vila Real e Ordem
(aerogerador n.o 3);
Considerando o parecer favorável da Direcção-Geral dos Recursos
Florestais, condicionado à observância dos seguintes condicionalismos:

Louvor n.o 40/2005. — Ao cessar funções de presidente da direcção, quero expressar ao profissional do IDICT, área da prevenção,
João Carlos Sousa Silva o meu reconhecimento e apreço pelo empenho, total disponibilidade, dedicação, competência e sentido de con-

A desmatação (e eventual corte de arvoredo) deverá ser reduzida
ao mínimo indispensável quer para efeitos da instalação dos
aerogeradores quer de todas as outras infra-estruturas (permanentes e temporárias) que venham a fazer parte do parque
eólico. A escolha dos locais de implantação dos estaleiros e

Louvor n.o 38/2005. — Ao cessar funções de presidente da direcção, quero expressar à profissional do IDICT, área da prevenção,
Fernanda Martins Militão Melo Morgado o meu reconhecimento e
apreço pelo empenho, total disponibilidade, dedicação, competência
e sentido de concretização e isenção que sempre devem caracterizar
os profissionais do IDICT, qualidades manifestadas no exercício de
tais funções, o que me apraz realçar e dar público conhecimento
através deste louvor.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Direcção, João Manuel
Teixeira Veiga e Moura.
Louvor n.o 39/2005. — Ao cessar funções de presidente da direcção, quero expressar à profissional do IDICT, área da prevenção,
Georgina Pinto Jorge o meu reconhecimento e apreço pelo empenho,
total disponibilidade, dedicação, competência e sentido de concretização e isenção que sempre devem caracterizar os profissionais do
IDICT, qualidades manifestadas no exercício de tais funções, o que
me apraz realçar e dar público conhecimento através deste louvor.

