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com 6863 m, com origem na SE 5683, Coruche, e término no apoio
n.o 42 da referida linha, em Lagoiços, freguesia e concelho de Coruche.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do prazo citado.
25 de Junho de 2007. — O Director de Serviços da Energia, F. Edgar
Antão.
2611035381
Édito n.o 625/2007
Processo n.o 171/14.5/679
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.o
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado
pelo Decreto-Lei n.o 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente
na Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita
na Estrada da Portela, 2.o, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação deste édito no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., área de rede
Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para modificação
da linha aérea a 30 kV, n.o 1405 L3 0724 (interligação), com 1333
m, com origem no apoio n.o 3 da LA p/ PT BNV 0178D Estrada
da Murteira e término no apoio n.o 59 da LA p/ PT BNV 0284D
Porto Alto, em Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho
de Benavente.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do prazo citado.
25 de Junho de 2007. — O Director de Serviços da Energia, F. Edgar
Antão.
2611035394

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Despacho (extracto) n.o 17 155/2007
Por despacho de 21 de Maio de 2007 do director regional de Agricultura e Pescas do Centro, foi Alcindo José de Oliveira Monteiro
Cardoso, técnico superior principal da carreira de engenheiro, do
quadro de pessoal da ex-Direcção Regional de Agricultura da Beira
Litoral, nomeado definitivamente na categoria de assessor da mesma
carreira e quadro, nos termos do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, considerando-se exonerado da categoria anterior,
a partir do direito de acesso na respectiva categoria e carreira. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Março de 2007. — O Director Regional, Rui Salgueiro Ramos
Moreira.
Despacho n.o 17 156/2007
Por despacho de 25 de Maio de 2007 do director regional de Agricultura e Pescas do Centro, foi nomeada definitivamente na categoria
de assessor da mesma carreira e quadro Maria da Conceição de
Almeida Clemêncio, técnica superior principal da carreira de médico
veterinário, do quadro de pessoal da ex-Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, nos termos do n.o 1 do artigo 30.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, considerando-se exonerada da categoria
anterior a partir do direito de acesso na respectiva categoria e carreira.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Édito n.o 626/2007

26 de Março de 2007. — O Director Regional, Rui Salgueiro Ramos
Moreira.

Processo n.o 171/14.16/940

Despacho n.o 17 157/2007

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.o
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado
pelo Decreto-Lei n.o 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente
na Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita
na Estrada da Portela, 2.o, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação deste édito no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., área de rede
Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da modificação da linha aérea, a 30 kV, n.o 1416 L3
0086, com 1576 m, com origem no PT STR 0162 D e término no
PT STR 0044 D — Alqueidão do Mato, freguesias de Alcanede e
Abrã, concelho de Santarém.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do prazo citado.

Por despacho de 21 de Maio de 2007 do director regional de Agricultura e Pescas do Centro, foi nomeado definitivamente na categoria
de assessor da mesma carreira e quadro José Paulo da Silva Dias,
técnico superior principal da carreira de engenheiro, do quadro de
pessoal da ex-Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, nos
termos do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
considerando-se exonerado da categoria anterior a partir do direito
de acesso na respectiva categoria e carreira. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Junho de 2007. — O Director de Serviços da Energia, F. Edgar
Antão.
2611035405
Édito n.o 627/2007
Processo n.o 171/14.5/663
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.o
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 26 852, de 30 de Julho de 1936, e alterado
pelo Decreto-Lei n.o 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente
na Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita
na Estrada da Portela, 2.o, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação deste édito no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., área de rede
Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento modificação da linha aérea, a 30 kV, n.o 1405 L3 0690
para o PT BNV 0398 C — Sesmaria do Pinheiro, com 666 m, com
origem no apoio n.o 1 e término no apoio n.o 6 da referida linha,
em Sesmaria do Pinheiro, freguesia e concelho de Benavente.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional dentro do prazo citado.
25 de Junho de 2007. — O Director de Serviços da Energia, F. Edgar
Antão.
2611035404

26 de Março de 2007. — O Director Regional, Rui Salgueiro Ramos
Moreira.

Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P.
Despacho n.o 17 158/2007
Delegação de competências
1 — Nos termos do n.o 2 do artigo 9.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005 de 30 de Agosto,
bem como pelo disposto no artigo 35.o do Código do Procedimento
Administrativo, delego e subdelego nos seguintes dirigentes e responsáveis, dentro dos limites previstos na lei:
Prof. Doutor António Maria Marques Mexia, director da Estação
Agronómica Nacional;
Doutor João Manuel de Carvalho Ramalho Ribeiro, director da
Estação Zootécnica Nacional;
Engenheiro Rui Fernando de Oliveira e Silva, director da Estação
Florestal Nacional;
Engenheiro José Mira Villas-Boas Potes, director da Estação Nacional de Melhoramento de Plantas;
Engenheiro António Sérgio Curvelo Garcia, director da Estação
Vitivinícola Nacional e responsável pela direcção da Estação Nacional
de Fruticultura de Vieira Natividade;
Doutora Maria de Fátima Sousa Calouro, responsável pela direcção
do Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva;
os poderes necessários para prática dos seguintes actos, no âmbito
dos respectivos serviços:
a) Autorizar o exercício de funções a tempo parcial e a prestação
de horas extraordinárias, bem como adoptar os horários de trabalho
mais adequados ao funcionamento do serviço, observados os condicionalismos legais;

