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Louvor n.º 1097/2013
Ao cessar, no passado dia 11 de setembro de 2013, as suas funções
como adjunto do gabinete, manifesto o meu reconhecimento e louvo
publicamente o Dr. João Santiago Leão Ponce Dentinho, pela elevada
competência demonstrada no exercício das suas funções, a par da invulgar dedicação, experiência, lealdade e sentido de responsabilidade, que
muito contribuíram para o sucesso do trabalho desenvolvido no Gabinete.
Sempre com exemplar rigor e um extraordinário espírito de iniciativa
e cooperação na gestão dos diferentes assuntos que lhe foram confiados,
revelou ser merecedor da maior confiança e colheu a estima de todos
com quem trabalhou.
Por estas razões, é com particular apreço que dou público testemunho
das suas elevadas qualidades, decisivas para o trabalho realizado em
prol do interesse público.
4 de novembro de 2013. — O Secretário de Estado das Infraestruturas,
Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro.
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Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Aviso n.º 13874/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, notificam-se os candidatos aprovados, bem como os excluídos
do procedimento na sequência da aplicação de cada um dos métodos de
seleção, do projeto de lista unitária de ordenação final, do procedimento
concursal aberto pelo Aviso n.º 3330/2013, publicado no Diário da
República n.º 47, 2.ª série, de 7 de março de 2013, para preenchimento
de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do
mapa de pessoal da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica,
para a Divisão de Formação e Documentação, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, disponível
para consulta no edifício Sede da ASAE, sito em Lisboa, bem como
na página eletrónica — http://www.asae.pt, em ASAE/Recursos Humanos/Concursos/Concursos Técnicos Superiores/Concurso Técnico
Superior — Lisboa — Aviso n.º 3330/2013.
Mais se notifica, que dispõem de um prazo de 10 (dez) dias úteis,
para, querendo, exercer, por escrito, o seu direito de audiência, utilizando
para o efeito o modelo de formulário tipo, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de 08 de
maio de 2009, disponível na página eletrónica da ASAE (www.asae.pt),
em “ASAE — Recursos Humanos — Concursos — Novos recrutamentos”, sendo que o processo relativo ao presente procedimento concursal,
poderá ser consultado no edifício sede da ASAE, no Departamento de
Administração e Logística (DAL), Divisão de Gestão de Recursos Humanos, 1.º piso, sito na Rua Rodrigo da Fonseca, 73, 1269-274 Lisboa,
e no horário das 9:00 horas às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
29 de outubro de 2013. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
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Direção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo
Édito n.º 478/2013
Processo 171/11.7/1689
Faz-se público que, nos termos e para efeitos do art. 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 Loures, 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 seguinte instalação elétrica:
Modificação da linha aérea a 10 kV n.º 1012, com 224 m, entre o apoio
n.º 6 e o apoio n.º 9 da linha a 10 kV para o PT n.º 0928, em Pinheiro
de Loures, freguesia de Loures, concelho de Loures.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara
Municipal, dentro do citado prazo.
2 de outubro de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
307367286
Édito n.º 479/2013
Processo 171/11.7/1688
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 Loures, 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 seguinte instalação elétrica:
Modificação da linha aérea a 10 kV n.º 1016, com 631 m, com origem
no apoio n.º 7 da linha a 10 kV n.º 1012 e o apoio n.º 6 da linha a 10 kV
n.º 1016, para alimentar o PT n.º 0318, em Pinheiro de Loures, freguesia
de Loures, concelho de Loures.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara
Municipal, dentro do citado prazo.
2 de outubro de 2013. — O Diretor Regional, Ricardo Emílio.
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Direção Regional da Economia do Centro
Édito n.º 477/2013
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do art.º 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 Estarreja e Albergaria-a-Velha, 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 Projeto e Construção/Departamento Redes AT/MT, para o
estabelecimento de Linha Mista Esgueira-Vista Alegre (12-3240), a
60 KV com 12846 m de SE de Esgueira a SE da Vista Alegre (troço a
licenciar entre apoio 35 e apoio 51 com 3716 m; freguesias de Fermelã
e Albergaria-a-Velha, concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha, a
que se refere o Processo n.º 0161/1/2/485.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional ou nas Secretarias daquelas Câmaras
Municipais, dentro do citado prazo.
17 de outubro de 2013. — A Diretora de Serviços, Rosa Isabel Brito
de Oliveira Garcia.
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Gabinete de Estratégia e Estudos
Despacho n.º 14738/2013
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, foi aberto procedimento concursal, através do aviso n.º 9248/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 137, de 18 de julho de
2013, com vista ao preenchimento do cargo de Diretor de Serviços
de Estatística, cargo de direção intermédia de 1.º grau do Gabinete de
Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego.
Cumpridos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri propôs,
fundamentadamente, que a designação para o cargo recaísse sobre o
candidato Paulo Manuel Brás Inácio, o qual preenche os requisitos legais
exigidos e possui o perfil e as características necessárias ao exercício
das atribuições e à prossecução dos objetivos da Direção de Serviços
de Estatística.
Assim, designo para o cargo de Diretor de Serviços de Estatística,
o Licenciado Paulo Manuel Brás Inácio, em comissão de serviço, pelo
período de três anos, nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro.
1 de novembro de 2013. — O Diretor, João Reis Carvalho Leão.
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Nota curricular

Paulo Manuel Brás Inácio, natural de Alvalade, nascido a 9 de setembro de 1972, é licenciado em Gestão Financeira pelo Instituto de Estudos
Superiores Financeiros e Fiscais (1998). Ingressou na Administração
Pública em 1997 no Gabinete de Estudos e Prospetiva Económica do
Ministério de Economia, onde foi técnico, sendo que, em 2001, foi promovido a técnico superior da Direção Geral das Relações Económicas
Internacionais do Ministério da Economia, tendo transitado em 2005
para o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e
da Inovação.
Desde 1 de novembro de 2012 é o Diretor de Serviços da Estatística
em regime de substituição.
Entre 1 de junho de 2011 e 31 de outubro de 2012 foi o Diretor de
Serviços da Gestão da Informação e Estatística em regime de substituição.
Entre 2007 e 2011, foi chefe da equipa multidisciplinar da Unidade
Funcional Unificação das Bases de Dados no Gabinete de Estratégia e
Estudos do Ministério da Economia e do Emprego.
Em paralelo às funções de Diretor de Serviços da Estatística em regime
de substituição, executa análises e recolha de informação estatística e
coadjuva na elaboração da resposta a diversos pedidos de dados estatísticos com especial destaque para os executados no âmbito do Programa
de Assistência Económica e Financeira a Portugal.
Em acumulação com as funções descritas anteriormente, é o representante suplente do MEE no Conselho Superior de Estatística (CSE)
desde 9 de dezembro de 2010. No âmbito da sua colaboração com o
CSE, é igualmente o representante efetivo do GEE no Grupo de Trabalho do Comércio e Serviços do Conselho Superior de Estatística desde
10 de novembro de 2010 e o representante suplente do GEE no Grupo
de Trabalho para o Desenvolvimento das Estatísticas Macroeconómicas
do Conselho Superior de Estatística desde 10 de novembro de 2010.
No âmbito da Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment
Framework ou CAF) que se encontra em implementação no GEE, e em
paralelo às funções descritas anteriormente, entre fevereiro e junho de
2010, foi líder da equipa de autoavaliação do GEE que elaborou o plano
de melhorias, assim como, a grelha de autoavaliação para aplicação do
modelo CAF 2006 na versão sistema de pontuação avançado.
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Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Deliberação n.º 2164/2013
Prevendo-se a vacatura do lugar de Diretor de Serviços de Administração de Recursos, unidade orgânica de nível I, a partir de 01 de
novembro de 2013, pelo termo da comissão de serviço do mestre Sérgio
José da Cunha Silva;
Considerando que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., está em processo de reestruturação no âmbito do PREMAC, dando origem ao Instituto da Mobilidade e dos
Transportes, I. P. (IMT, I. P.);
Considerando a necessidade de assegurar a coordenação e a regular
prossecução das atribuições e competências cometidas àquela unidade
orgânica;
O Conselho Diretivo do IMT, I. P., no exercício dos poderes que
lhe são conferidos pelo Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31.10 e pelas
alíneas f) e g) do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004 de 15.01, alterada pela
Lei n.º 51/2005 de 30.08, pelo Decreto-Lei n.º 200/2006 de 25.10, pelo
Decreto-Lei n.º 105/2007 de 03.04, pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, de
17.01, que a republicou, delibera designar o mestre Sérgio José da Cunha
Silva, para exercer aquele cargo, em regime de substituição, nos termos
do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15.01, com a redação dada
pela Lei n.º 51/2005, de 30.08, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31.12, pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28.04 e pela Lei n.º 64/2011, de 22.12, que a republicou,
articulado com o Despacho n.º 507/2010 de 30.11.2009, publicado no
Diário da República n.º 5, 2.ª série, de 08.01.2010.
A presente deliberação produz efeitos a partir de 01 de novembro
de 2013.
21 de outubro de 2013. — O Conselho Diretivo do IMT, I. P.: João
Fernando Amaral Carvalho, presidente — Eduardo Raul Lopes Rodrigues, vogal — Ana Isabel Silva Pereira de Miranda Vieira de Freitas,
vogal.
Síntese curricular
Identificação:
Nome: Sérgio José da Cunha Silva
Nascimento: 16 de abril de 1965 em Lisboa

Habilitações Académicas:
2005/6 — Pós-Graduação em Sociologia pelo Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) (Parte curricular de Doutoramento).
2001/4 — Mestrado em Administração e Políticas Públicas, pelo
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
1989/94 — Licenciatura em Gestão pela Universidade Autónoma
de Lisboa (UAL).
Formação Profissional Relevante:
2009 — FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública
(150h).
2009 — O Novo Regime da Contratação Pública (30h)
2008 — Liderança e Gestão de Equipas (30h)
2007 — Enquadramento Jurídico da Mobilidade Especial (35h)
2006 — Auditoria e Controlo Interno na Administração Pública (14h)
2004 — Introdução ao Controlo Financeiro — 5.ª Ed., promovido
pelo INA (156h)
2000 — Código do Procedimento Administrativo: Teoria e Prática (24h)
1996 — Instrumentos Básicos de Gestão Empresarial (406 h)
Atividade Profissional Relevante:
IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes — Desde 1/11/2012
até à data — como Diretor de Serviços de Administração de Recursos
(IMT sucedeu ao IMTT) (Orçamento e Contabilidade, Património,
Recursos Humanos e Formação).
IMTT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres — Desde
1/11/2010 até 31/10/2012 — como Diretor de Serviços de Administração
de Recursos
ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — Desde
1/11/2006 até 31/10/2010 — como Diretor de Serviços Administrativos
(Orçamento e Contabilidade, Património e Recursos Humanos).
Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Inovação — Desde
05/01/2005 até 31/10/2006 — Como Chefe de Divisão de Auditoria
Financeira e de Execução (SG MEI sucedeu ao GAGEST).
GAGEST — Gabinete de Gestão do ex-Ministério da Economia —
Desde 25/08/2003 até 04/01/2005 — Como Chefe de Divisão de Auditoria Financeira e de Execução.
DGI — Direção-Geral da Indústria — Desde 1/1/2002 até 24/08/2003 —
Como Chefe de Divisão de Apoio Técnico, exercendo funções na área
da execução orçamental, aprovisionamento e logística.
INEM — Instituto Nacional de Emergência Médica — Desde
11/6/1996 até 31/12/2001 — Como Técnico Superior de 2.ª e 1.ª Classe
na Direção de Serviços Administrativos exercendo funções nas áreas de
Contabilidade e Orçamento.
207373571
Deliberação (extrato) n.º 2165/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que, na sequência
de procedimento concursal comum, para frequência do curso de Estudos
Avançados em Gestão Pública (CEAGP — 13.ª edição 2012-2013),
para técnico superior, e respetiva aprovação, procedeu-se à celebração
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
sujeito a período experimental de 180 dias, correspondente à duração
determinada pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º do RCTFP,
conjugado com o n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo coletivo de trabalho
n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de extensão n.º 1-A/2010,
de 2 de março, para a carreira de técnico superior, com a trabalhadora
Flávia Ribeiro de Campos, auferindo a remuneração base correspondente
à 2.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 15 da
tabela remuneratória única com efeitos a 02 de setembro de 2013, data
em que a trabalhadora iniciou a sua atividade.
Por deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I. P., de 21 de outubro
de 2013, foram designados membros do júri de acompanhamento do
período experimental, os seguintes elementos:
Presidente: Licenciado, Hugo Manuel Oliveira Leite, Técnico Superior;
Vogais efetivos:
Licenciada, Maria Cristina Silva Delgado, Técnica Superior;
Licenciada, Maria José Esteves Falcão, Técnica Superior.
Vogais suplentes:
Licenciada, Ana Maria da Encarnação Sezinando, Especialista de
Informática;
Licenciada, Maria Amaro Ribeiro Martins Ribeiro, Técnica Superior.
25 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, João
Fernando Amaral Carvalho.
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