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Experiência profissional:
Desde 2014, responsável pela equipa de promoção externa do Turismo
de Portugal, I. P., nos mercados holandês e belga; de 2011 a 2014, responsável pela equipa de promoção externa do Turismo de Portugal, I. P.,
no mercado do Reino Unido; de 2008 a 2011, adjunto no Gabinete do
Secretário de Estado do Turismo dos XVII e XVIII Governos Constitucionais; desde 2007, quadro superior do Turismo de Portugal, I. P., com
experiência nas áreas dos mercados externos e de desenvolvimento de
acessibilidades aéreas; auditor na empresa KPMG Peat Marwick (1992);
desempenho de funções de análise de projetos no ICEP (atualmente AICEP), tendo passado pelas Direções de Apoio à Internacionalização de
Empresas (1995-1998), Apoio às Exportações (1998-2002) e Promoção
Turística (2002-2008).
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Carlos Manuel Sales Abade.
Ano de nascimento: 1968.
Formação académica:
Licenciado em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa
(1991); ação de formação em Avaliação de Empresas e Análise de Investimentos pela Universidade Católica; ação de formação em Avaliação
no âmbito do SIADAP; curso de redação de contratos em inglês pelo
ISLA; financiamento de projetos pelo Institut Universitaire de Hautes
Etudes Internationales de Monte-Carlo; ação de formação sobre novo
regime da Contratação Pública no Código dos Contratos Públicos; ação
de formação em Avaliação de Empresas e Análise de Investimentos pela
Universidade Católica de Lisboa.
Experiência profissional:
Desde 2007, diretor-coordenador da Direção de Investimento do Turismo de Portugal, I. P.; desde maio de 2014, vice-presidente do conselho
geral do FIEAE — Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas;
desde maio de 2012, membro das Comissões de Acompanhamento dos
Programas Operacionais no âmbito da Agenda Fatores de Competitividade do QREN e, atualmente, também do Portugal 2020; desde março
de 2012, vogal do conselho de administração da ENATUR — Empresa
Nacional de Turismo, S. A.; de janeiro a março de 2012, membro do
grupo de trabalho criado pelo despacho n.º 497/2012, da Secretária de Estado do Turismo, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 26 de
janeiro de 2012, que teve por missão a apresentação de uma proposta de
modelo de atuação em matéria de apoio financeiro às empresas do setor
do turismo; desde janeiro de 2012, vogal do conselho de administração
da SPGM — Sociedade de Investimentos, S. A., vogal do conselho
de administração da Turismo Fundos, SGFII, S. A. (desde janeiro de
2012), e presidente do Comité de Análise e Acompanhamento do Fundo
Inovação FCR Turismo; desde dezembro de 2011, presidente do Comité
Especializado de Investimentos do Fundo de Investimento Imobiliário
Turístico II e membro do conselho geral e do conselho consultivo do
FINOVA; de 2007 a 2012, vogal do Conselho de Crédito do Turismo
de Portugal, I. P.; de 2006 a 2007, diretor-adjunto, responsável pela área
do acompanhamento contratual do Turismo de Portugal, I. P.; de 2000 a
2005, diretor-adjunto do Departamento de Análise e Acompanhamento
do Investimento do Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo; de
1996 a 2000, jurista do Gabinete Jurídico do Fundo de Turismo; de 1994
a 2007, advogado; de 1987 a 1996, ajudante de despachante oficial.
209371622

Gabinete do Secretário de Estado da Energia
Despacho n.º 2985/2016
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a
Administração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal
n.º 573_CRESAP_76_11/14, para o cargo de presidente do conselho
diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. (LNEG),
nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e órgãos da
administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação vigente, aplicável por força do
disposto do artigo 19.º da Lei n.º Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na
redação vigente;
Considerando que, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 19.º da
citada Lei n.º 2/2004, o júri do mencionado procedimento concursal
apresentou proposta indicando três candidatos, entre os quais a Professora Doutora Maria Teresa Costa Pereira da Silva Ponce Leão.

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 19.º,
dos artigos 20.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação vigente,
determino o seguinte:
1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de
cinco anos, renovável por igual período, a Professora Doutora Maria
Teresa Costa Pereira da Silva Ponce Leão, para exercer o cargo de
presidente do conselho diretivo do Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, I. P., cujo currículo académico e profissional consta da nota
curricular publicada em anexo ao presente despacho e que dele faz
parte integrante.
2 — O presente despacho produz efeitos no dia da sua assinatura.
17 de fevereiro de 2016. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge
Filipe Teixeira Seguro Sanches.
ANEXO
Nota curricular
Maria Teresa Costa Pereira da Silva Ponce de Leão
Doutorada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (FEUP)
com o tema Planeamento do Sistema Elétrico com Energias Renováveis.
Conclusão do curso PADE/AESE (36.º Programa de Alta Direção de
Empresas, Escola de Direção e Negócios/método da Harvard Business
School em 2012.
É docente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e
investigadora do INESC TEC.
Membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros, Região
Norte (2004-2010). Membro do Conselho Diretivo do Departamento de
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, FEUP (2001-2004). Em
2004 assumiu as funções de Vice-Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), responsável
pela gestão da investigação e desenvolvimento. Em setembro de 2006
acumulou com as funções de Presidente do INETI tendo coordenado o
processo de extinção com fusão deste organismo. Em janeiro de 2009
foi nomeada presidente do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
funções que ocupa até à presente data.
Participou em vários grupos de trabalho no âmbito da Comissão
Europeia, eleita presidente do ExCo da ERA-NET, INNER — Innovative
Energy Research in Energy, membro do Advisory Group for Energy
(FP7), membro e relator do Advisory Group for Energy Education and
Training, responsável pelo subgrupo Systems Integration, membro do
Grupo de trabalho para a preparação do Integrated Roadmap do H2020
e do Advisory Group on European Research Infrastructures, including
e-Infrastructures. Membro fundador, em 2008, do ExCo da European
Energy Research Alliance (EERA), Vice-Presidente ExCo da EERA,
Vice-Presidente da European Sustainable Energy Innovation Alliance — responsável pelo grupo Smart Cities and Communities (ESEIA).
Membro dos Conselhos Científicos do EnergyIn, da LISPOLIS e da
EnerGaia. Membro dos Conselhos Consultivos da Escola de Engenharia
da Universidade do Minho da Associação Portuguesa para o Veículo
Elétrico (APVE). Membro dos Conselhos Fiscais da Agência de Energia do Porto (vice-presidente) e da APVE (presidente). Representante
nacional no Committee of Energy Research and Technology (CERT) da
International Energy Agency, Vice President da ADENE, member do
Conselho de Administração do Wave Energy Center. Membro e relator
do grupo de Ciência e Ensino Superior da Plataforma para o Crescimento
Sustentável. Membro do Advisory Committee da IRENA/ADFD. Vice-presidente eleita do EuroGeosurveys.
Orientadora de vários trabalhos de doutoramento e mestrado. Autora
ou coautora de mais de 80 artigos científicos em atas de conferências
e revistas internacionais. Coordenou ou participou em vários projetos
de investigação e foi contratada pela comissão europeia, como perita
externa, para vários grupos de avaliação e/ou acompanhamento de projetos onde se destaca a avaliação do impacto dos projetos do Programa
Joule/Thermie.
209364592
Despacho n.º 2986/2016
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a
Administração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal
n.º 575_CRESAP_78_11/14, para o cargo de vogal do conselho diretivo
do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. (LNEG), nos termos
do Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e órgãos da administração
central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação vigente, aplicável por força do disposto do artigo 19.º
da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação vigente;
Considerando que, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 19.º da
citada Lei n.º 2/2004, o júri do mencionado procedimento concursal
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apresentou proposta indicando três candidatos, entre os quais o Doutor Hélder José Perdigão Gonçalves.
Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 19.º,
dos artigos 20.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação vigente,
determino o seguinte:
1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de
cinco anos, renovável por igual período, o Doutor Hélder José Perdigão
Gonçalves, para exercer o cargo de vogal do conselho diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P., cujo currículo académico
e profissional consta da nota curricular publicada em anexo ao presente
despacho e que dele faz parte integrante.
2 — O ora designado dirige, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da
Portaria n.º 81/2015, de 18 de março, por inerência, a direção do Laboratório de Energia.
3 — O presente despacho produz efeitos no dia da sua assinatura.
17 de fevereiro de 2016. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge
Filipe Teixeira Seguro Sanches.
ANEXO

ANEXO
Nota curricular
Mário Rui Machado Leite nasceu na Cidade do Porto, a 28 de setembro
de 1952. É licenciado, com doutoramento e agregação, pela Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, onde é Professor Catedrático
com especialização científica na área do processamento de sistemas
particulados minerais.
Em 1993 iniciou a colaboração institucional com o Instituto Geológico
e Mineiro, dirigindo o respetivo Laboratório (químico, mineralógico e
tecnológico). Em 2009 assume as funções de Vogal do atual LNEG, onde
é também Diretor do Laboratório de Geologia e Minas (“Geological
Survey” Português), bem como Interlocutor da Unidade de Ciência e
Tecnologia Mineral.
É membro efetivo do Canadian Institute of Mining and Metallurgy, do
American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers
e da Society Mining Engineers.
209364632

Nota curricular
Hélder Gonçalves, nascido em 1957, é Investigador Principal do
LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.), exercendo
atualmente as funções de Interlocutor da Unidade de Energia e Ambiente
Construído, Diretor do Laboratório de Energia e Vogal do Conselho
Diretivo do LNEG. Licenciado em Engenharia Mecânica no Instituto
Superior Técnico — Universidade Técnica de Lisboa (1977/78), tem um
Mestrado de Engenharia Térmica (1986) e um Doutoramento em Engenharia Mecânica (1990) na Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto na área da térmica de edifícios e em particular em edifícios solares
passivos. É investigador do LNEG desde 1979, e tem participado desde
então nos principais Projetos de ID Nacionais e Europeus na área da
Térmica dos Edifícios. Como principais áreas de atividade de salientar;
Térmica de Edifícios, Modelação e Simulação Energética de Edifícios,
Análise Comportamental, Experimentação, Métodos Simplificados, Auditorias, Regulamentação Energética e Aplicações Solares Passivas) foi
membro da Subcomissão de Eficiência Energética nos Edifício (CSOPT)
responsável pela elaboração dos atuais Regulamentos Energéticos nos
Edifícios. É Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros, foi Presidente
da Agência Portuguesa de Energia (ADENE) em 2002, Presidente da
Sociedade Portuguesa de Energia Solar — SPES (1996-2000) e Diretor
do Departamento de Energias Renováveis do INETI (1999-2001).
209364608
Despacho n.º 2987/2016
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 129/2014, de 29 de agosto, o conselho diretivo do Laboratório Nacional
de Energia e Geologia, I. P., é composto por um presidente e dois vogais.
O cargo de vogal do conselho diretivo encontra-se a ser exercido pelo
Prof. Doutor Mário Rui Machado Leite, desde 2 de janeiro de 2012, em
regime de gestão corrente, nos termos do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na redação vigente (Estatuto do pessoal dirigente dos
serviços e órgãos da administração central, local e regional do Estado),
evidenciando o elevado sentido de serviço público do Prof. Doutor Mário
Rui Machado Leite.
Considerando o insucesso de anteriores procedimentos concursais
para esta vaga, urge regularizar o exercício de funções, designando,
em regime de substituição, durante o procedimento concursal que se
avizinha, o titular do cargo.
Assim, nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º do Estatuto
do pessoal dirigente dos serviços e órgãos da administração central, local
e regional do Estado, determino o seguinte:
1 — É designado em regime de substituição vogal do conselho diretivo
do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P., com fundamento
na vacatura do lugar, o Prof. Doutor Mário Rui Machado Leite, cujo
currículo académico e profissional consta da nota curricular publicada
em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.
2 — O ora designado dirige, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 81/2015, de 18 de março, por inerência, a direção do Laboratório
de Geologia e Minas e fica autorizado a prestar a atividade docente
nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Estatuto do pessoal dirigente dos
serviços e órgãos da administração central, local e regional do Estado,
conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
3 — O presente despacho produz efeitos no dia da sua assinatura.
17 de fevereiro de 2016. — O Secretário de Estado da Energia, Jorge
Filipe Teixeira Seguro Sanches.

Direção-Geral de Energia e Geologia
Édito n.º 48/2016
Processo EPU N.º 4233
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 do Município de Tavira e nestes Serviços, sito 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, SA, para o
estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV, FR 15-61-9-1-2-6 Quinta do
Pinheiro (PTD TVR 464), com 11.97 metros, a partir do apoio n.º 10
da linha aérea FR 15-61-9-1-2 Solteiras ao PTD TVR 464 Quinta do
Pinheiro; PTD TVR 464 Quinta do Pinheiro, do tipo aéreo — R100
com 50.00 kVA/15 kV; RBT TVR 464 Quinta do Pinheiro (injeções), a
estabelecer em Quinta do Pinheiro, freguesia de União das freguesias
de Conceição e Cabanas de Tavira, concelho de Tavira, 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.
03-12-2015. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309367443
Édito n.º 49/2016
Processo 171/14.19/624
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 Torres Novas, 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 60 kV, n.º LN60 6515 Entroncamento — PC Chancelaria, com 215 m, com origem no apoio n.º P29 e
término no apoio n.º P31 da referida linha, em freguesias de São Pedro,
Lapas e Ribeira Branca, concelho de Torres Novas, 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.
18-01-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309367087

