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foi nomeado pelo Despacho n.º 14/2016, de 10 de dezembro de 2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 04 de janeiro de 2016.

A presente exoneração produz efeitos a 02 de janeiro de 2018.
22 de dezembro de 2017. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana 

Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
311025633 

 Louvor n.º 12/2018
Ao cessar funções de adjunto do meu Gabinete, quero expressar pú-

blico reconhecimento e louvor a Nuno Miguel Ribeiro da Silva Alves, 
pela elevada dedicação, empenho, zelo e lealdade, com que desempenhou 
as funções por mim confiadas.

As suas qualidades pessoais e humanas, a sua lealdade e os seus sóli-
dos conhecimentos contribuíram de forma inigualável para a atividade 
desenvolvida e para a coesão da equipa que me acompanha.

Exalto a disponibilidade, dedicação, competência e profissionalismo 
revelados, bem como o incondicional sentido de missão, que se re-
velaram de inestimável valor para a prossecução da política pública 
nacional de turismo.

É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
22 de dezembro de 2017. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana 

Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
311025714 

 Louvor n.º 13/2018
Ao cessar funções como técnica especialista do meu Gabinete, quero 

expressar público reconhecimento e louvor a Maria Inês Araújo Jardim 
Sequeira, pela elevada dedicação, zelo e profissionalismo com que 
desempenhou as funções que lhe foram confiadas, tendo demonstrado 
um incondicional sentido de missão.

Exalto também as suas qualidades pessoais e humanas, dedicação, 
disponibilidade, lealdade e sólidos conhecimentos que acrescentaram 
valor e inovação aos projetos desenvolvidos nesta área.

É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este público louvor.
22 de dezembro de 2017. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana 

Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
311025682 

 Direção-Geral de Energia e Geologia

Édito n.º 5/2018
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 da Câmara 
Municipal de Oliveira do Bairro, 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 Serviços a Redes, para 
o estabelecimento de Linha Mista (17 — 3379) a 60 kV com 2085 m de 
SE de Bustos a SE de Volcalis — Isolamentos Minerais, S. A.; União 
das freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, concelho de Oliveira 
do Bairro, a que se refere o Processo n.º 0161/1/14/543.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes na Área Centro desta Direção -Geral ou na Secretaria daquela 
Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

27 de novembro de 2017. — A Diretora de Serviços, Eng.ª M. José 
Espírito Santo.

311013791 

 Édito n.º 6/2018
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Art. 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 
da Câmara Municipal de Ovar, 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 Rede e 
Clientes Porto, para o estabelecimento de Linha Aérea de interligação 
Cabedelo — Sargaçala 15 kV com 1532,22 m de apoio 6 LAMT para 
PTD 97 OVR em Cabedelo a apoio 5 LAMT para PTD 170 OVR em 

Sargaçal II; freguesia de Válega, concelho de Ovar, a que se refere o 
Processo n.º 0161/1/15/1115.

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

7 de dezembro de 2017. — A Diretora de Serviços, Eng.ª M. José 
Espírito Santo.

311015127 

 Édito n.º 7/2018

Processo EPU n.º 4503
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 do Município de 
Silves e nesta Direção -Geral, sita em Rua Prof. António Pinheiro e Rosa, 
8005 -546 Faro, com o telefone 289896600, fax 289896690, 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 da Linha 
Aérea a 15 kV, FR 15 -191 -1 -8 -5 -1 -1 Vale Fuzeiros 3, a partir do apoio 
n.º P4 da própria linha ao apoio n.º P6 da própria linha; Linha Aérea a 
15 kV, FR 15 -191 -1 -8 -5 -1 -1 -1 Vale Fuzeiros 4 (PTD SLV 700), com 
338.41 metros, do apoio 5(alterado) da linha aérea FR 15 -191 -1 -8 -5 -1 -1 
Vale Fuzeiros 3 ao PTD SLV 700 Vale Fuzeiros 4; Posto de Transforma-
ção PTD SLV 700 Vale Fuzeiros 4 do tipo Aéreo R100 com 100 kVA/
15 kV; rede de baixa tensão Aérea, BT/IP SLV 700 Vale Fuzeiros 4, a 
estabelecer em Vale Fuzeiros, freguesia de São Bartolomeu de Messines, 
concelho de Silves, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção -Geral, Área Sul — Algarve ou na Secretaria 
daquele Município, dentro do citado prazo.

14 -12 -2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria 
José Espírito Santo.

311013742 

 Édito n.º 8/2018
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 Mu-
nicipal de Arouca e na Direção Geral de Energia e Geologia, 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 aérea a 15 kV Vila Viçosa — Arouca (Modificação entre os apoios 
37 e 43), na freguesia de Santa Eulália, concelho de Arouca, a que se 
refere o Processo n.º EPU/40164.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Geral — Área Norte ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

2017 -12 -18. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria 
José Espírito Santo.

311015135 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 411/2018

Organismo de Verificação Metrológica de Instrumentos
de Pesagem não Automático (IPnA)

O controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição obe-
dece ao regime geral aprovado pelo Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de se-
tembro, às disposições Regulamentares gerais previstas no Regulamento 
Geral do Controlo Metrológico aprovado pela Portaria n.º 962/90, de 9 
de outubro, e ainda às disposições constantes das portarias específicas de 
cada instrumento de medição, sendo aplicável, no caso dos instrumentos 
de pesagem não automático (IPnA), a Portaria n.º 225/85, de 20 de abril 
e a Portaria n.º 1322/95, de 8 de novembro.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de março, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, compete ao Instituto Por-
tuguês da Qualidade, I. P. (IPQ) assegurar e gerir o sistema de controlo 
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metrológico legal dos instrumentos de medição, bem como reconhecer 
as entidades competentes para o exercício delegado desse controlo, 
sempre que tal se revele necessário.

Considerando a necessidade de reconhecer a qualificação de organis-
mos de verificação metrológica (OVM) para assegurar a continuidade da 
atividade de controlo metrológico dos instrumentos de medição, foi a em-
presa ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade, com instalações na Av. 
Prof. Dr. Cavaco Silva, n.º 33, Taguspark, 2740 -120 Porto Salvo, objeto 
de avaliação com base nos critérios e princípios para a qualificação de en-
tidades, tendo sido evidenciada a experiência, a competência técnica e a 
disponibilidade dos meios necessários para a realização do controlo metro-
lógico no domínio dos instrumentos de pesagem não automático (IPnA).

Assim:
Ao abrigo da alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 71/2012, 

de 21 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, 
conjugada com o disposto na subalínea i) da alínea c), do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, e para efeitos da 
aplicação da Portaria n.º 225/85, de 20 de abril, e da Portaria n.º 1322/95, 
de 8 de novembro, determino o seguinte:

a) É reconhecida a qualificação da empresa ISQ — Instituto de Solda-
dura e Qualidade, com instalações na Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, n.º 33, 
Taguspark, 2740 -120 Porto Salvo, para a realização das operações de 
Primeira Verificação e Verificação Periódica de instrumentos de pesagem 
não automático (IPnA);

b) A qualificação reconhecida abrange a área geográfica correspondente 
aos seguintes concelhos: no distrito de Aveiro: Arouca, Castelo de Paiva, 
Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira 
e Vale de Cambra; no distrito de Braga: Amares, Barcelos, Braga, Cabe-
ceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Guimarães, Póvoa 
de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, 
Vila Verde e Vizela; no distrito de Bragança: Alfândega da Fé, Bragança, 
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, 
Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, 
Vimioso e Vinhais; No distrito da Guarda: Vila Nova de Foz Côa; no 
distrito do Porto: Amarante, Baião, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, 
Marco de Canaveses, Matosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, 
Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e 
Vila Nova de Gaia; no distrito de Viana do Castelo: Arcos de Valdevez, 
Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte 
de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira; no distrito 
de Vila Real: Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, 
Montalegre, Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa 
Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real; no 
distrito de Viseu: Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Pene-
dono, Resende, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca;

c) A referida empresa colocará a respetiva marca própria, conforme 
anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante, bem como 
o símbolo da operação de controlo metrológico aplicável, no esquema 
de selagem dos instrumentos de medição abrangidos pelo regulamento 
aprovado pela Portaria n.º 962/90, 9 de outubro;

d) Nos termos da legislação aplicável, são mantidos, em arquivo, 
os relatórios dos ensaios correspondentes às operações de controlo 
metrológico realizadas;

e) Mensalmente, e até ao dia 10 do mês seguinte, deve a empresa 
enviar ao Departamento de Metrologia do IPQ a lista dos instrumentos 
de medição verificados, assim como efetuar o pagamento, ao IPQ, dos 
montantes previstos no n.º 10, do Despacho n.º 18853/2008, de 3 de 
julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de julho, 
revisto pela Retificação n.º 2135/2008, de 11 de setembro, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 1 de outubro;

f) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste despacho 
encontra -se definido na tabela de taxas de controlo metrológico aprovada 
pelo despacho referido na alínea anterior, e será revisto anualmente;

g) O presente despacho produz efeitos a 01 de janeiro de 2018 e é 
válido até 31 de dezembro de 2019.

19 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
António Mira dos Santos. 

  
 311011669 

 Despacho n.º 412/2018

Organismo de Verificação Metrológica de Instrumentos 
de Pesagem não Automático (IPnA)

O controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição obe-
dece ao regime geral aprovado pelo Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de se-
tembro, às disposições Regulamentares gerais previstas no Regulamento 
Geral do Controlo Metrológico aprovado pela Portaria n.º 962/90, de 9 
de outubro, e ainda às disposições constantes das portarias específicas de 
cada instrumento de medição, sendo aplicável, no caso dos instrumentos 
de pesagem não automático (IPnA), a Portaria n.º 225/85, de 20 de abril 
e a Portaria n.º 1322/95, de 8 de novembro.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de março, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, compete ao Instituto Por-
tuguês da Qualidade, I. P. (IPQ) assegurar e gerir o sistema de controlo 
metrológico legal dos instrumentos de medição, bem como reconhecer 
as entidades competentes para o exercício delegado desse controlo, 
sempre que tal se revele necessário.

Considerando a necessidade de reconhecer a qualificação de organis-
mos de verificação metrológica (OVM) para assegurar a continuidade 
da atividade de controlo metrológico dos instrumentos de medição, foi 
a empresa Metroqualibeiras, L.da, com instalações na Rua Escola Se-
cundária da Sé, n.º 12, 6300 -329 Guarda, objeto de avaliação com base 
nos critérios e princípios para a qualificação de entidades, tendo sido 
evidenciada a experiência, a competência técnica e a disponibilidade dos 
meios necessários para a realização do controlo metrológico no domínio 
dos instrumentos de pesagem não automático (IPnA).

Assim:
Ao abrigo da alínea s) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 71/2012, 

de 21 de março, alterado pelo Decreto -Lei n.º 80/2014, de 15 de maio, 
conjugada com o disposto na subalínea i) da alínea c), do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, e para efeitos da 
aplicação da Portaria n.º 225/85, de 20 de abril e da Portaria n.º 1322/95, 
de 8 de novembro, determino o seguinte:

a) É reconhecida a qualificação da empresa Metroqualibeiras, L.da, com 
instalações na Rua Escola Secundária da Sé, n.º 12, 6300 -329 Guarda, 
para a realização das operações de Primeira Verificação e Verificação 
Periódica de instrumentos de pesagem não automático (IPnA);

b) A qualificação reconhecida abrange a área geográfica composta 
pelos seguintes concelhos: no distrito de Aveiro: Águeda, Albergaria -a-
-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira 
do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos; no distrito de Castelo Branco: 
Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha -a -Nova, Oleiros, 
Penamacor, Proença -a -Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão; no 
distrito de Coimbra: Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa -a -Nova, 
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor -o-
-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, 
Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares; no distrito da Guarda: Aguiar de 
Beira, Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos 
de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Seia 
e Trancoso; no distrito de Leiria: Alvaiázere, Ansião, Batalha, Casta-
nheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão 
Grande, Pombal e Porto de Mós; no Concelho de Viseu: Carregal do Sal, 
Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva 
do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila 
Nova de Paiva, Viseu e Vouzela;

c) A referida empresa colocará a respetiva marca própria, conforme 
anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante, bem como 
o símbolo da operação de controlo metrológico aplicável, no esquema 
de selagem dos instrumentos de medição abrangidos pelo regulamento 
aprovado pela Portaria n.º 962/90, 9 de outubro;

d) Nos termos da legislação aplicável, são mantidos, em arquivo, 
os relatórios dos ensaios correspondentes às operações de controlo 
metrológico realizadas;

e) Mensalmente, e até ao dia 10 do mês seguinte, deve a empresa 
enviar ao Departamento de Metrologia do IPQ a lista dos instrumentos 
de medição verificados, assim como efetuar o pagamento, ao IPQ, dos 
montantes previstos no n.º 10, do Despacho n.º 18853/2008, de 3 de 
julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de julho, 
revisto pela Retificação n.º 2135/2008, de 11 de setembro, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 1 de outubro;

f) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste despacho 
encontra -se definido na tabela de taxas de controlo metrológico aprovada 
pelo despacho referido na alínea anterior, e será revisto anualmente;

g) O presente despacho produz efeitos a 01 de janeiro de 2018 e é 
válido até 31 de dezembro de 2019.

19 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
António Mira dos Santos. 


