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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 Sobral de Monte Agraço,
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 Modificação da Linha Aérea a 10 (30) kV para
o PT SMA 25 — Pé do Monte, com 1194 m, entre o apoio n.º 12
e o apoio n.º 20, em freguesia de Santo Quintino e de Arranhó,
concelho de Sobral de Monte Agraço, 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.
08-06-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
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AMBIENTE
Direção-Geral do Território
Aviso n.º 12560/2016
Faz-se público que a Direção-Geral do Território pretende recrutar mediante mobilidade na categoria, nos termos do disposto
no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na
sua atual redação, um trabalhador integrado na carreira de Assistente Técnico, para o desempenho das funções de secretariado do
Diretor-Geral do Território.
O perfil exigido e os requisitos formais de provimento serão publicitados na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt, até ao terceiro
dia útil seguinte à presente publicação.
29 de setembro de 2016. — O Diretor-Geral, Rui Amaro Alves.
209911439
Despacho n.º 12369/2016
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua atual redação, foi aberto procedimento concursal,
através do Aviso n.º 5319/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 79, de 22 de abril, e do Aviso OE 201604/0248, publicitado
na Bolsa de Emprego Público, conducente ao provimento do cargo
de direção intermédia de 1.º grau de diretor de serviços da Direção
de Serviços de Planeamento, Relações Institucionais, Comunicação
e Apoio.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri
propôs, fundamentadamente, que a designação recaísse sobre a candidata
Luísa da Conceição Rodrigues Esmeriz, a qual preenche os requisitos
legais e é detentora da aptidão e competência técnica para o exercício
das funções inerentes ao cargo.
Assim, nos termos do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, designo para o
cargo de diretor de serviços da Direção de Serviços de Planeamento,
Relações Institucionais, Comunicação e Apoio a licenciada Luísa da
Conceição Rodrigues Esmeriz, em comissão de serviço, pelo período
de três anos.
Para efeitos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º do sobredito diploma
legal, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho.
O presente despacho produz efeitos a 1 de outubro de 2016.
28 de setembro de 2016. — O Diretor-Geral, Rui Amaro Alves.
Nota curricular
Luísa da Conceição Rodrigues Esmeriz.
Habilitações académicas:
Curso de pós-graduação em Estudos Europeus, pela Universidade
Católica Portuguesa, concluído em 1993;
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, concluída em 1992.

Carreira e categoria profissional:
Inspetora de finanças principal do quadro da Inspeção-Geral de Finanças.
Experiência profissional:
Desde 31 de agosto de 2015, Diretora de Serviços de Planeamento,
Relações Institucionais, Comunicação e Apoio, da Direção-Geral do
Território;
De 8 de outubro de 2012 a 30 de agosto de 2015, Diretora de Serviços de Regulação, Planeamento e Comunicação, da Direção-Geral
do Território;
De 14 de outubro de 2005 a 7 de outubro de 2012, Diretora de Serviços
do Centro para o Planeamento e Coordenação e Diretora de Serviços
da Direção de Serviços de Planeamento e Regulação, do Instituto Geográfico Português;
De 12 de março de 2005 a 12 de fevereiro de 2006, Assessora do
Ministro de Estado e da Administração Interna do XVII Governo Constitucional;
De 17 de julho de 2004 a 11 de março de 2005, Adjunta do Ministro
das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional do XVI Governo Constitucional;
De 1 de agosto de 2002 a 16 de julho de 2004, Adjunta do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local do XV Governo
Constitucional;
De 1 de dezembro de 1999 a 6 de abril de 2002, Adjunta do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local do XIV Governo
Constitucional;
Desde 6 de novembro de 2000, Inspetora de finanças principal da
Inspeção-Geral de Finanças;
De 20 de março de 1996 a 5 de novembro de 2000, Inspetora de
finanças da Inspeção-Geral de Finanças, área de especialização das
autarquias locais.
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MAR
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 12370/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) 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 Adjunto do meu Gabinete Fausto Luís
Rato Rodrigues Coutinho.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada
em anexo ao presente despacho.
3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o
presente despacho produz efeitos a 13 de julho de 2016.
4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique -se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
28 de setembro de 2016. — A Ministra do Mar, Ana Paula Mendes
Vitorino.
Nota Curricular
Fausto Luís Rato Rodrigues Coutinho nasceu a 11 de junho de 1965,
na Guarda.
Em 2005, matriculou-se na Universidade Lusófona de Lisboa
que, devido à sua intensa atividade profissional, não chegou a frequentar.
Foi jornalista profissional durante 30 anos — carteira profissional
n.º 1052 — tendo exercido a profissão na RDP (1985-1987); Rádio
Altitude (1987-1991); Rádio F (1991-2000); TSF (2000-2005); RTP
(2005-2015).
Entre abril de 2012 e abril de 2015, desempenhou o cargo de Diretor
de Informação Rádio do Grupo RTP.
Entre outubro de 2013 e abril de 2015, foi membro do Board do Radio
News Group da EBU — EUROPEAN BROADCASTING UNION.
Ao longo da sua carreira profissional foi responsável pela cobertura
de notícias em áreas tão diversas como o desporto, justiça, economia
e política internacional, tendo efetuado inúmeras reportagens como
enviado especial em mais de 30 países.
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