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 Direção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 70/2012
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 Albergaria -a -Velha e Aveiro, e na Direção 
Regional da Economia do Centro, 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 destes éditos no Diário da Re-
pública, o projeto apresentado pela EDP Distribuição -Energia, S. A., 
Direção de Rede e Clientes Porto, para o estabelecimento de linha 
aérea São João de Loure — Eixo a 15 kV com 6004 m de apoio 52 LAT 
Sobreiro — Eixo a apoio 33 LAT Aveiro — Mogofores; freguesias de 
São João de Loure e Eixo, concelhos de Albergaria -a -Velha e Aveiro, a 
que se refere o Processo n.º 0161/1/5/1199.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou nas secretarias daquelas Câmaras 
Municipais, dentro do citado prazo.

30 de janeiro de 2012. — O Diretor Regional, Armando França.
305718799 

 Édito n.º 71/2012
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Re-

gulamento 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 Águeda, e na Direção Regional da Economia do Centro, 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 destes éditos 
no Diário da República, o projeto apresentado pela EDP Distribuição-
-Energia, S. A., Direção de Rede e Clientes Porto, para o estabelecimento 
de linha aérea Barrosinhas — Travassô a 15 kV com 1631,62 m de apoio 
4 LAT para PTC de Associação Desportiva de Travassô a apoio 7 LAT 
para PTC de Tendeiros & Jesus, L.da; freguesias de Segadães e Tra-
vassô, concelho de Águeda, a que se refere o Processo n.º 0161/1/1/1156.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

30 de janeiro de 2012. — O Diretor Regional, Armando França.
305718952 

 Édito n.º 72/2012
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Re-

gulamento 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 Águeda, e na Direção Regional da Economia do Centro, 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 destes éditos 
no “Diário da República”, o projeto apresentado pela EDP Distribuição-
-Energia, S. A., Direção de Rede e Clientes Porto, para o estabelecimento de 
linha aérea Carvoeiro — Soutelo a 15 KV com 1763,79 m de apoio 8 LAT 
para o PTC 22/AGD de Associação de Municípios do Carvoeiro (EE1/ETA) 
a apoio 11 LAT para PT 235 AGD em Soutelo; freguesia de Macinhata do 
Vouga, concelho de Águeda, a que se refere o Processo n.º 0161/1/1/1160.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

31 de janeiro de 2012. — O Diretor Regional, Armando França.
305689128 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P.

Aviso (extrato) n.º 2721/2012
Torna -se público que o licenciado Rui Manuel Granja Alves, cessou, 

a seu pedido, em 06/02/2012 as funções de Chefe do Departamento de 
Tecnologias de Informação e Comunicação, da Direção de Serviços de 
Sistemas de Informação, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., cargo que exercia em regime de substituição.

8 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos 
Alberto do Maio Correia.

205735792 

 Aviso (extrato) n.º 2722/2012
Torna -se público que a licenciada Eulália Joaquina Miguel Martins, 

cessou, a seu pedido, em 06/02/2012 as funções de Chefe do Departamento 
de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações, da Direção de Serviços 
de Sistemas de Informação, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., cargo que exercia em regime de comissão de serviço.

8 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos 
Alberto do Maio Correia.

205735532 

 Aviso (extrato) n.º 2723/2012
Torna -se público que a licenciada Maria Manuela Paiva Leamaro 

cessou, a seu pedido, em 06/02/2012 as funções de Diretora de Servi-
ços, da Direção de Serviços de Sistemas de Informação, do Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., cargo que exercia em 
regime de substituição.

8 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos 
Alberto do Maio Correia.

205735321 

 Aviso n.º 2724/2012
Torna -se público que o procedimento concursal comum para preen-

chimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Cen-
tro/Núcleo de Condutores, aberto pelo Aviso n.º 20633/2011, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 18 de outubro de 2011, 
cessou sem ocupação dos postos de trabalho por inexistência de candi-
datos à prossecução do procedimento.

8 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos 
Alberto do Maio Correia.

205736083 

 Deliberação (extrato) n.º 208/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes Terrestres, I. P., de 2 de junho de 2010:
Aida Leal Augusto Canário, assistente operacional da carreira de assis-

tente operacional do mapa de pessoal do mesmo Instituto — autorizada 
a colocação em situação de mobilidade interna, na modalidade de mo-
bilidade intercarreiras, para exercer funções na categoria de assistente 
técnico da carreira de assistente técnico, nos termos dos artigos 59.º e 
60.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, ficando posicionada na 
1.ª posição remuneratória da categoria de assistente técnico e nível re-
muneratório 5 da tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de janeiro 
de 2011 e com a duração máxima de 18 meses.

26 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, Carlos 
Alberto do Maio Correia.

205735946 

 Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.

Despacho n.º 2488/2012
A OMNI — Aviação e Tecnologia, S. A., com sede com sede na Rua 

Henrique Callado, n.º 4, piso 2, Leião, concelho de Oeiras, é titular de 
uma Licença de Transporte Aéreo, que lhe foi concedida pelo Despacho 
n.º 4678/2003 (2.ª série), de 9 de janeiro, publicado no D.R., n.º 59, de 
11 de março de 2011, tendo sido objeto de várias alterações, a última 
das quais foi efetuada pelo Despacho n.º 4978/2010, de 28 de fevereiro, 
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 55, de 19 de março de 2010.

Tendo a referida empresa requerido a alteração da licença e, estando 
cumpridos todos os requisitos exigíveis para o efeito, determino, ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1008/2008, de 24 de setembro e do 
Decreto -Lei n.º 19/82, de 28 de janeiro, e no uso das competências 
delegadas pelo Conselho Diretivo do INAC, I. P., o seguinte:

1 — É alterada a alínea c) da Licença de Transporte Aéreo da empresa 
OMNI — Aviação e Tecnologia, S. A., que passa a ter a seguinte redação:

5 aeronaves com peso máximo à descolagem não superior a 5.700 kg 
e capacidade de transporte até 9 passageiros;

7 aeronaves com peso máximo à descolagem não superior a 10.000 kg 
e capacidade de transporte até 20 passageiros;

2 aeronaves com peso máximo à descolagem não superior a 25.000 kg 
e capacidade de transporte até 50 passageiros.
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2 — Pela alteração da Licença são devidas taxas, de acordo com o es-
tabelecido na Parte I da Tabela anexa à Portaria n.º 606/91, de 4 de julho.

3 — É republicado, em anexo, o texto integral da licença, tal como 
resulta das referidas alterações.

29 de dezembro de 2011. — O Vogal do Conselho Diretivo, Paulo 
Alexandre Soares.

ANEXO
1 — A Sociedade OMNI — Aviação e Tecnologia, S. A., com sede 

na Rua Henrique Callado, n.º 4, piso 2, Leião, concelho de Oeiras, é 
titular de uma licença para o exercício da atividade de transporte aéreo, 
nos seguintes termos:

a) Quanto ao tipo de exploração: — transporte aéreo intracomunitário 
e não regular Internacional de passageiros, carga e correio;

b) Quanto à área geográfica: — estrito cumprimento das áreas geo-
gráficas estipuladas no Certificado de Operador Aéreo;

c) Quanto ao equipamento:
5 aeronaves com peso máximo à descolagem não superior a 5.700 kg 

e capacidade de transporte até 9 passageiros;
7 aeronaves com peso máximo à descolagem não superior a 10.000 kg 

e capacidade de transporte até 20 passageiros;
2 aeronaves com peso máximo à descolagem não superior a 25.000 kg 

e capacidade de transporte até 50 passageiros.

2 — O exercício dos direitos conferidos por esta licença está, per-
manentemente, dependente da posse de um Certificado de Operador 
Aéreo válido.

205736634 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 209/2012
Por deliberação de 12 de janeiro de 2012, do Conselho Diretivo do 

LNEC, I. P., foi autorizada a celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com as Doutoras Sónia Maria Cancela 
dos Santos Raposo Costa e Silva, Maria João de Brito Coelho e Rita Car-
doso Soares Ribeiro Santos, como investigadoras auxiliares, da carreira de 
investigação científica, mantendo a remuneração que já vinham auferindo, 
correspondente à categoria de assistente de investigação, escalão 2, índice 
145, as duas primeiras indicadas, e escalão 1, índice 140, a terceira, apesar 
de à categoria de investigador auxiliar corresponder o escalão 1, índice 
195, com efeitos a 2011 -03 -15, 2011 -07 -15 e 2011 -07 -18, respetivamente, 
data da aprovação das provas, considerando -se caducados os contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em período 
experimental, como assistentes de investigação a partir das mesmas datas.

7 de fevereiro de 2012. — A Diretora de Serviços de Recursos Hu-
manos, Ana Paula Seixas Morais.

205739834 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 2489/2012
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 4 do ar-

tigo 20.º conjugado com o n.º 4 do artigo 19.º, todos da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 
17 de janeiro, determino, a seu pedido, a cessação do mandato do licen-
ciado António José Mendes Baptista no cargo de presidente do conselho 
diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., com 
efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2012.

10 de fevereiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205737282 

janeiro, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de 
janeiro, determino, a seu pedido, a cessação do mandato da licenciada 
Maria Carminda de Figueiredo Ramos Caria no cargo de vogal execu-
tiva do conselho diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P., com efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2012.

10 de fevereiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205738449 

 Despacho n.º 2491/2012
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 20.º 

conjugado com o n.º 4 do artigo 19.º, todos da Lei n.º 3/2004, de 15 
de janeiro, alterada e republicada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 
de janeiro, determino, a seu pedido, a cessação do mandato do mestre 
Hernâni Machado Duarte no cargo de vogal executivo do conselho 
diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., com 
efeitos a partir de 15 de fevereiro de 2012.

10 de fevereiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205737314 

 Despacho n.º 2492/2012
Considerando o disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
determino, a seu pedido, a cessação de funções da licenciada Maria 
Manuel von Hafe Teixeira da Cruz no cargo de subdiretora -geral do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, com efeitos a 
partir de 10 de fevereiro de 2012.

13 de fevereiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira 
Cristas Machado da Graça.

205738521 

 Gabinete do Secretário de Estado do Mar

Despacho n.º 2493/2012
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do ar-

tigo 16.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro:
1 — Determino, a seu pedido, a cessação de funções de técnico es-

pecialista, no meu gabinete, do capitão -de -mar -e -guerra João Manuel 
Rijo da Fonseca Ribeiro, para as quais foi nomeado pelo despacho 
n.º 13579/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, 
de 11 de outubro de 2011.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de fevereiro 
de 2012.

14 de fevereiro de 2012. — O Secretário de Estado do Mar, Manuel 
Pinto de Abreu.

205740927 

 Agência Portuguesa do Ambiente

Aviso n.º 2725/2012
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º e do 

artigo 254, do anexo à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para 
cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se pública a lista nominativa do 
pessoal da Agência Portuguesa do Ambiente que cessou funções por 
motivo de aposentação no período compreendido entre 01 de janeiro e 
01 de dezembro de 2011:

Luís António Pereira Matos, Assistente Técnico — 01 de janeiro — 
entre 9.ª e a 14 e 15 Posição Remuneratória.

Maria Cristina Silveira Vaz Nunes, técnica superior — 01 de março — 
entre 10.ª e a 45 e 47

Luciete Maria Major Soeiro, Assistente Técnica — 01 de abril — entre 
8.ª e a 13 e 14

Maria Fernanda das Neves Ferreira Almeida Lopes, técnica superior — 
01 de abril — entre 8.ª e a 39

Maria Manuela Ramos de Barros Amorim, técnica superior — 01 de 
maio — entre 7.ª e a 35

 Despacho n.º 2490/2012
Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 20.º 

conjugado com o n.º 4 do artigo 19.º, todos da Lei n.º 3/2004, de 15 de 




