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de 5 de junho, e outros, estará patente na Direção Regional de Economia
de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela — Zambujal, Alfragide, 2611-911 Amadora, r/c, tel. 214729500 e na Secretaria da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o
projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direção
de Rede e Clientes Lisboa a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação elétrica:
Linha Mista 107/R28, a 30 kV, com 722 m, com origem no apoio 8 da
linha 107/R27, término PTS n.º 3628, em Casais do Ribatejo, freguesia
de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta direção regional ou na Secretaria daquela câmara municipal, dentro do citado prazo.
13 de dezembro de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307501648

Direção Regional da Economia do Alentejo
Édito n.º 15/2014
Processo EPU n.º 13025
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 Nisa 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 Tejo, para a modificação da linha aérea de MT a 30 kV (N.º 1212
L3 0089), com 1297,492 metros, de apoio n.º 14 da linha de MT a 30
kV entre a SE 6662 e o PS 6083, para o PT NIS 0089C — Tapada da
Anita, freguesia de Alpalhão, concelho de Nisa, 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.
21 de novembro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307493962
Édito n.º 16/2014
Processo EPU n.º 13005
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 Portalegre 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 Tejo, para o estabelecimento de Linha de MT aérea a 30 kV
(N.º 1214 L3 0458), com 1247 metros, com origem no apoio n.º 57 da
linha de MT a 30 kV N.º 1214 L3 0098 para o PT PTG 0100D Serra de
S. Mamede e término no PT PTG 0420C Parque Eólico dos Forninhos,
freguesia de Reguengo, concelho de Portalegre, 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.
21 de novembro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307493995
Édito n.º 17/2014
Processo EPU n.º 13038
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 Avis 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 Tejo, para o estabelecimento de Linha de MT
aérea a 30 kV (N.º 1203 L3 0205), com 361.10 metros, com origem
no Apoio n.º 5 (ou adjacente) da linha de MT a 30 kV para o PT AVS
0062D Herdade da Coutada e término no PT AVS 0197C (prop. de
Rui Vacas de Carvalho), em Herdade Monte Branco, freguesia de
Valongo, concelho de Avis, 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.
2013-12-09. — O Diretor de Serviços de Energia, António Martins.
307501778
Édito n.º 18/2014
Processo EPU n.º 13042
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 Ponte de Sôr 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 Tejo, para
o estabelecimento de Linha de MT aérea a 30 kV (N.º 1213 L3
0337), com 136.52 metros, com origem no Apoio n.º 26 da Linha
de MT a 30 kV (N.º 1213 L3 0244) para o PT PSR 0231D — Vale
do Arco II e término no PT PSR 0333D; PT tipo aéreo — AS com
100 kVA/30 kV; Rede de B.T. aérea, em Vale do Arco II, freguesia
de Longomel, concelho de Ponte de Sor, 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.
9 de dezembro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, António
Martins.
307501737
Édito n.º 19/2014
Processo EPU n.º 13040
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 Portalegre 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 Tejo, para o estabelecimento de
Modificação da Linha de MT a 30 kV (N.º 1214 L3 0110) (entre a
origem e o PT), com 255.38 metros, com origem no Apoio n.º 11 da
Linha de MT mista a 30 kV entre a SE 60/30 kV de S. Vicente e o
PC 30 kV Boavista e término no PT PTG0112D, em Água da Prata,
freguesia de São Lourenço, concelho de Portalegre, 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.
9 de dezembro de 2013. — O Diretor de Serviços de Energia, António
Martins.
307501801

