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Diário da República, 2.ª série — N.º 35 — 19 de fevereiro de 2014
Édito n.º 72/2014

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 que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, pela
Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 101/2007, de 2 de
abril, estará patente na Secretaria de Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira e no Ministério da Economia — Direção Regional da Economia
do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, 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 por EDP
Distribuição — Energia, SA, Direção de Rede e Clientes Porto, para o estabelecimento da LN Mista a 15 KV, para o PTC: 2477 SULDOURO — Valor Tratamento Resíduos Sólidos Urbanos, na freguesia de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira, a que se refere o Processo n.º EPU/37840.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquele Município,
dentro do citado prazo.
03-02-14. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina Maria de
Campos Corujeira.
307609005

Direção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo

Édito n.º 75/2014
Processo 171/14.1/587
Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26852, de 30 de julho de 1936, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76,
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 Abrantes, 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 Tejo a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação elétrica:
Linha Aérea a 30 kV n.º 1401L3069800, com 11 m, com origem no apoio
n.º 23 da linha a 30 kV n.º 1213L302500 — Rossio ao Sul do Tejo e término
no PT ABT 0548D — Areias de Baixo; PT ABT 0548D do tipo aéreo-AS
de 100 kVA a 30 kV; Rede BT com origem no PT ABT 0548D, em Areias
de Baixo, freguesia de São Miguel do Rio Torto, concelho de Abrantes.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara
Municipal, dentro do citado prazo.
6 de dezembro de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307616069

Édito n.º 73/2014

Édito n.º 76/2014

Processo 171/14.7/281

Processo 171/11.13/1168

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26852, de 30 de julho de 1936, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76,
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, 2721-858 Amadora, r/c, tel. 214729500 e na Secretaria da Câmara
Municipal de Chamusca, 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 Tejo a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação elétrica:

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26852, de 30 de julho de 1936, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76,
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 Torres Vedras, 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 Tejo a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação elétrica:

Modificação da Linha Mista a 30 kV n.º 1407 L3 0002, com 1381 m,
com origem no apoio n.º 15 e término no apoio n.º 27 da referida linha; PT CHM 0001D — Largo da Escola — Chamusca do tipo cabine
baixa — SAB, de 1260 kVA a 30/0,4 kV, em Largo da Escola, Chamusca,
freguesia de Pinheiro Grande, concelho de Chamusca.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara
Municipal, dentro do citado prazo.
27 de novembro de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307615518

Linha Aérea a 30 kV, designada por L371/R72, com 380 m, com origem no apoio n.º 10 da linha a 30 Kv, PS TVD 306 — Ramalhal — SE
Campelos, para ligar o PT TVD 5568C — TMN, em Ramalhal, freguesia
de Ramalhal, concelho de Torres Vedras.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara
Municipal, dentro do citado prazo.
17 de janeiro de 2014. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307617202

Édito n.º 74/2014

Direção Regional da Economia do Algarve

Processo 171/14.1/588

Édito n.º 77/2014

Faz-se público que, nos termos e para efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26852, de 30 de julho de 1936, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76,
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 Abrantes, 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 Tejo a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação elétrica:

Processo EPU n.º 3982

Modificação da Linha Mista a 30 kV n.º 1401L300900 para o PT ABT
0005C — Quinta do Bom Sucesso, com 288 m, com origem no apoio
n.º 8B da linha a 30 kV de Interligação entre a SE 56367 — Olho de Boi
e o apoio n.º 486A da linha Bruceira — Tramagal e término no apoio
n.º 2 da linha a 30 kV n.º 1401L300900, em Quinta do Bom Sucesso,
freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara
Municipal, dentro do citado prazo.
5 de dezembro de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307617057

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 do Município de
Monchique e nesta Direção Regional, sita em Rua Prof. António Pinheiro e
Rosa, 8005-546 Faro com o telefone 289896600, fax 289896690, e-mail dre-algarve@drealg.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, S. A., para o estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV, FR 15-91-2-1-1 Semedeiro (PTD MCQ 164), com 23,97 m, a partir do apoio n.º 6
da linha aérea FR 15-91-2-1 Maria Ana Bredewold — Covão da Água
ao PTD MCQ 164 Semedeiro; PTD MCQ 164 Semedeiro, do tipo Aéreo — R250 com 250.00 kVA/15 kV; RBT MCQ 164 Semedeiro (injeções),
a estabelecer entre Meia Viana e Vale das Pergizes, freguesia de Monchique,
concelho de Monchique, 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 daquele
Município, dentro do citado prazo.
24 de janeiro de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos
Mascote.
307609135

