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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.
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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).
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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.
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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.
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