13193

Diário da República, 2.ª série — N.º 81 — 27 de abril de 2016
Édito n.º 129/2016
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 nas Secretarias das Câmaras
Municipais de Sertã e Pedrógão Grande, e na Área Centro desta Direção
Geral, sita em Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030-163 Coimbra, 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., Direção de Projeto e
Construção/Departamento Redes AT/MT, para o estabelecimento de Linha
Mista Sertã — Pedrógão (14 — 3299) a 60 kV com 19320,84 m de SE de
Sertã a SE de Pedrógão Grande; freguesias de Sertã, Carvalhal, Pedrógão
Pequeno, Pedrógão Grande, Vila Facaia e Graça, concelhos de Sertã e
Pedrógão Grande, a que se refere o Processo n.º 0161/10/13/168.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Centro desta Direção Geral ou nas Secretarias daquelas
Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.
29 de março de 2016. — A Diretora de Serviços, Eng.ª M. José Espírito Santo.
309513356
Édito n.º 130/2016
Processo 171/10.01/1284
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 Direção-Geral de
Energia e Geologia, sita em Av. 5 de Outubro, n.º 208 (Edifício Sta.
Maria) — 1069-203 Lisboa, tel. 217922700/800 e na Secretaria da Câmara Municipal de Alcobaça 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 Linha Aérea a 30 kV, com 1077 m, com origem
no PTS ACB0229 — Pataias (Escola Preparatória) e término no PT
ACB0268 — Pataias (Mercado), em Pataias, freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
29-03-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309513275
Édito n.º 131/2016
Processo 171/10.06/850
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 Direção Geral de Energia e Geologia, sita em Av. 5 de Outubro, n.º 208 (Edifício Sta. Maria) — 1069-203
Lisboa, tel. 217922700/800 e na Secretaria da Câmara Municipal de Caldas
da Rainha 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 Linha
Aérea a 30 kV, com 1190 m, com origem no apoio n.º 14 da linha a 30kV
para o PT CLD063 — Lagoa Parceira II e no PT CLD0480 — Lagoa
Parceira (Estrada da lagoa Parceira); PT CLD0480 do tipo aéreo R100
de 100 (50) kVA e respetiva rede de distribuição em baixa tensão, em
Lagoa Parceira, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho de
Caldas da Rainha, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
29-03-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo
309513283
Édito n.º 132/2016
Processo 171/11.09/944
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 Direção Geral de
Energia e Geologia, sita em Av. 5 de Outubro, n.º 208 (Edifício Sta.

Maria) — 1069-203 Lisboa, tel. 217922700/800 e na Secretaria da Câmara
Municipal do Mafra, 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
Linha Subterrânea a 10 kV, n.º 1281 com 1215 m, com origem no painel
P127 da SE60-9056 Gradil e término no PTD MFR2913, em freguesia de
Gradil, Vila Franca do Rosário de Enxara do Bispo, concelho de Mafra,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
04-04-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309515398
Édito n.º 133/2016
Processo 171/11.09/945
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 Direção Geral de
Energia e Geologia, sita em Av. 5 de Outubro, n.º 208 (Edifício Sta.
Maria) — 1069-203 Lisboa, tel. 217922700/800 e na Secretaria da Câmara Municipal do Mafra, 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 Linha Subterrânea, a 10 kV, com 1260 m, com
origem SE60-9056-Gradil, para melhoria de qualidade da LS CL 1282,
em União de freguesias de Enxara do Bispo, Gradil, freguesia de Vila
Franca do Rosário, concelho de Mafra, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
04-04-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309515373

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 5648/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20
de janeiro, designo, como técnico especialista do meu gabinete, para
exercer funções especializadas na área de comunicação, César António
Felisbela Cordeiro, com efeitos a 1 de fevereiro de 2016.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, determino que a remuneração do designado seja a prevista para o
nível remuneratório 25, da tabela remuneratória única, aprovada pela
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de abril de 2016. — O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Manuel Capoulas Santos.
Nota Curricular
César António Felisbela Cordeiro nasceu a 9 de Janeiro 1979, em
Santarém.
Em junho de 2014 transferiu o Atelier de Fotografia para Santarém,
onde tem levado a cabo diversas iniciativas ligadas à fotografia estenopeica, vulgo Pinhole.
Em janeiro de 2013 tornou-se Formador nas áreas de Fotografia e
Multimédia.
Em março de 2011 abriu o Atelier de Fotografia César Cordeiro, na
cidade do Cartaxo, um espaço dedicado à fotografia e à arte de fotografar,
para amadores e profissionais.
Em janeiro de 2009 estabeleceu-se como fotógrafo freelancer, tendo
ao longo do tempo mantido colaborações com Instituto Português de

13194

Diário da República, 2.ª série — N.º 81 — 27 de abril de 2016

Fotografia, com os jornais “Expresso”, “Diário de Notícias”, “Jornal e
Notícias”, “O Jogo” e ainda com alguns jornais regionais.
Em setembro de 2006 ingressou no Curso de Fotografia, no Instituto
Português de Fotografia, curso que concluiu em 2008.
Em fevereiro de 2005 frequentou o Curso Livre de Fotografia aplicada
à Conservação e Restauro, organizado pelo Núcleo de Conservação
e Restauro, em conjunto com a Associação de Estudantes da Escola
Superior de Tecnologia de Tomar.
Entre setembro de 2001 e junho de 2005 estudou Conservação e
Restauro no Instituto Politécnico de Tomar.
209521237

MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 5649/2016
1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º e nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como Técnico Especialista o doutorado Rui
Paulo Soares Ribeiro, Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto.
2. Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções especializadas de assessoria na sua área de especialização.
3. Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido Decreto-Lei, o estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de gabinete.
4. O designado fica autorizado a exercer as atividades referidas nas
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei.
5. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 7 de dezembro de 2015.
6. Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Rui Paulo Soares Ribeiro nasceu em Lisboa aos 3 de setembro de 1963. É
licenciado em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico
(1988) e obteve o grau de Doutor em Ciências — Física da Radiação, pela
Universidade de Coimbra (1997) com distinção e louvor. É estudante de
Doutoramento em Economia no Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE.
Foi investigador sénior do quadro e investigador associado do
CERN (European Organization for Nuclear Research, Genebra, Suíça)
entre 1988 e 2001, investigador associado do LIP (Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas) em Lisboa e em Coimbra, bolseiro
de investigação da JNICT (Junta Nacional de Investigação Científica)
e Professor Convidado na Universidade do Minho (2000-2002) e no
Instituto Politécnico de Leiria (2013-2014).
Desde 2002 é Professor no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
É investigador do Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA), investigador associado do INEGI (Instituto de Engenharia
e Gestão Industrial) investigador do LOME (Laboratório de Ótica e Mecânica Experimental) e da Unidade FCT de Mecânica Experimental e Novos
Materiais. É vogal em comissões técnicas do European Committe for Standardization (CEN), do International Organization for Standardization (ISO).
Co-autor de 60+ publicações em revistas científicas internacionais,
recebeu o Prémio de Incentivo Científico da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto em 2008 e 2009. Do seu percurso nacional e internacional resulta uma experiência adquirida em gestão de projetos de inovação,
investigação e transferência de tecnologia em ambiente internacional.
209522655
Despacho n.º 5650/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, e nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete António Manuel Gonçalves Delgado, trabalhador da empresa Transportes de Lisboa.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 30 de novembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.

Nota Curricular
António Manuel Gonçalves Delgado, nasceu em Lisboa a 31 de maio
de 1962. Detém o Curso Geral de Administração e Comércio. Pertence
ao quadro de pessoal da empresa Transportes de Lisboa — Companhia
Carris de Ferro de Lisboa.
De 2011 a 2015, motorista do Conselho de Administração da empresa
Transportes de Lisboa — Companhia Carris de Ferro de Lisboa;
De 2005 a 2011, motorista do Gabinete de S. Exa. o Secretário de
Estado dos Transportes;
De 2001 a 2005 foi motorista do Gabinete do Instituto de Gestão
Financeira e Patrimonial da Justiça;
De 1994 e 2001, foi motorista do Gabinete de S. Exa. o Secretário
de Estado dos Transportes;
209523019
Despacho n.º 5651/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do
artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de auxiliar do meu Gabinete Cremilda
Teresa de Almeida Pontes da Costa assistente operacional, da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, o qual produz efeitos
a partir de 17 de dezembro de 2015.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota curricular
Cremilda Teresa de Almeida Pontes da Costa, nascida em 24 de
junho de 1951, ingressou na função pública em 1 de março de 1973, e
é assistente operacional da Secretaria Geral do Ministério das Finanças
desde 8 de abril de 1980.
209522599
Despacho n.º 5652/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo como Técnico Especialista o mestre Telmo Jorge Alves de
Carvalho, do mapa de pessoal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções
especializadas de assessoria na sua área de especialização.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido
decreto-lei, o estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de
gabinete.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos a partir de 14 de dezembro de 2015.
5 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
27 de janeiro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Telmo Jorge Alves de Carvalho, nasceu em Torre D. Chama, Mirandela, em 1971.
É licenciado em Antropologia (1996) e Mestre em Ciências Sociais
na temática de política científica com a tese “Os Laboratórios do Estado
no Sistema Científico e Tecnológico Nacional” (2001). Tem trabalhado
sobre política científica e gestão de informação em ciências e tecnologias
do mar para estabelecer “pontes” entre o conhecimento científico e os
outros sectores da sociedade.
É Coordenador do Gabinete Oceano da Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT) e delegado nacional a vários organismos europeus e
internacionais: à OCDE para o projeto “O Futuro da Economia do Mar”;
ao European Marine Board; ao Joint Programme Initiative Oceans
(JPI-Oceans); ao International Ocean Discovery Programme (IODP),
e membro da delegação nacional à Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO.
Foi Diretor-Executivo do Centro Europeu de Informação em C&T do Mar
(EurOcean), onde promoveu a colaboração entre instituições de investigação
europeias; realizou estudos sobre infraestruturas de investigação e transferência de resultados da investigação em ciências do mar, liderou projetos
europeus do Programa Quadro da UE na temática dos Oceanos e elaborou

