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gozo de licença sem vencimento de longa duração desde 30 de Dezembro 
de 2001, autorizado a regressar ao serviço. (Não carece de fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Maio de 2008. — A Chefe da Divisão de Organização e Recursos 
Humanos, Paula Freitas. 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso (extracto) n.º 16039/2008

Abertura do Período de Discussão Pública do Plano Regional
de Ordenamento do Território

do Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT)
Torna -se público, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-

tigo 33.º, aplicável por força do artigo 58.º, ambos do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção, que se procede 
à abertura do período de discussão pública, do Plano Regional de Or-
denamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT), cuja 
proposta se encontra concluída, tendo sido elaborada em cumprimento 
da Resolução de Conselho de Ministros n.º 30/2006, de 23 de Março, 
que determinou a sua elaboração.

O período de discussão pública tem início no dia 2 de Junho 
prolongando -se até 4 de Agosto.

No período de discussão pública, a proposta de PROT OVT, o Re-
latório Ambiental do Plano e o parecer final da Comissão Mista de 
Coordenação, encontram -se disponíveis para consulta dos interessados 
todos os dias úteis, das 9.30 m às 12.30 m e das 14.30 m às 16.30 m, 
na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo, Divisão de Documentação e Recursos Informáticos, 
sito na Rua Artilharia Um, n.º 33, 1269–145 Lisboa, e nas Delegações 
Sub -regionais do Vale do Tejo (Rua Zeferino Brandão, 2000 -093 San-
tarém) e do Oeste (Rua de Camões, n.º 85, 2500 Caldas da Rainha) 
e no Gabinete de Apoio Técnico de Torres Novas (Rua dos Anjos, 
n.º 10 — Solar dos Anjos, 2350 Torres Novas). A referida documentação 
poderá ainda ser consultada sem restrições horárias, através do endereço 
web http://consulta -protovt.inescporto.pt, acessível também a partir do 
sítio da CCDR LVT (www.ccdr -lvt.pt)

Estão agendadas sessões públicas para apresentação do Plano para:
Médio Tejo — dia 4 de Junho, 18.30 horas, Edifício Pirâmide em 

Abrantes;
Oeste — dia 5 de Junho, 18.30 horas, Auditório Municipal do Bombarral;
Lezíria do Tejo — dia 16 de Junho, 18.30 horas, Edifício São Fran-

cisco na Chamusca.

Durante o referido período, os interessados poderão enviar as suas 
observações e sugestões, na forma escrita, através do preenchimento 
da ficha de participação, para a morada postal ou para o endereço web 
acima mencionados.

23 de Maio de 2008. — O Presidente, António Fonseca Ferreira. 

 Despacho (extracto) n.º 14445/2008
Por despacho de 14 de Maio de 2008 do Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo:
Eduardo Sousa Costa, assessor principal, do quadro de pessoal da 

ex -Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais de Lisboa e 
Vale do Tejo — autorizado a exercer actividade privada fora do âmbito 
das atribuições e competências cometidas à CCDRLVT, nos termos do 
artigo 28.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

(Isento de fiscalização prévia.)
14 de Maio de 2008. — A Directora de Serviços, Maria Rosa Fra-

dinho. 

 Despacho (extracto) n.º 14446/2008
Por despacho de 13 de Maio de 2008 do Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo:
Isabel Alexandra Galo Cruz Silva, técnica superior principal, do qua-

dro de pessoal da ex -Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais 
de Lisboa e Vale do Tejo — autorizada a exercer actividade privada fora 
do âmbito das atribuições e competências cometidas à CCDRLVT, nos 
termos do artigo 28.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

(Isento de fiscalização prévia)
14 de Maio de 2008. — A Directora de Serviços, Maria Rosa Fra-

dinho. 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 14447/2008
O Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de Maio, inscreve-se na política que 

tende a promover o aumento das aptidões e qualificações dos portugue-
ses, dignificar o ensino e potenciar a criação de novas oportunidades, 
impulsionando o crescimento sócio-cultural e económico do País, ao 
possibilitar uma oferta de recursos humanos qualificados geradores de 
uma maior competitividade.

Considerando a necessidade de conciliar a vertente do conhecimento, 
através do ensino e da formação, com a componente da inserção profis-
sional qualificada, os cursos de especialização tecnológica visam alargar 
a oferta de formação ao longo da vida;

Considerando que a decisão de criação e entrada em funcionamento 
de um CET numa escola tecnológica é da competência do Ministro 
da Economia e da Inovação, nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei 
n.º 88/2006, de 23 de Maio;

Considerando, ainda, que nos termos do artigo 42.º do aludido diploma 
o pedido foi instruído e analisado pelo INETI — Instituto Nacional de 
Engenharia, Tecnologia e Inovação, I. P., designado, nos termos do 
artigo 41.º do mesmo diploma, como Serviço Instrutor, pelo despacho 
n.º 17 630/2006, publicado no Diário da República, de 30 de Agosto 
de 2006;

Considerando, por último, que foi ouvida a Comissão Técnica para 
a Formação Tecnológica Pós-Secundária, nos termos do artigo 34.º do 
Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de Maio.

Determino, ao abrigo do artigo 43.º daquele diploma, que:
1 — É criado o CET em Energia Eólica e Tecnologia e autorizado o seu 

funcionamento na AFTEBI — Associação para a Formação Tecnológica 
e Profissional da Beira Interior, com início no ano lectivo 2008-2009, nos 
termos do anexo I, que faz parte integrante do presente despacho.

2 — O funcionamento do curso a que se refere o n.º 1 pode efectuar-se 
em regime pós-laboral, desde que cumprido integralmente o seu plano 
de formação.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de Abril de 2008 
e é válido para o funcionamento do curso em dois ciclos de formação 
consecutivos.

4 — Notifique-se a instituição de formação, sem prejuízo da publi-
cação no Diário da República.

15 de Maio de 2008. — Pelo Ministro da Economia e da Inovação, 
António José de Castro Guerra, Secretário de Estado Adjunto, da In-
dústria e da Inovação.

ANEXO I
1 — Instituição de formação — AFTEBI — Associação para a For-

mação Tecnológica e Profissional da Beira Interior.
2 — Denominação do curso de especialização tecnológica — Energia 

Eólica e Tecnologia.
3 — Área de formação em que se insere — 522 — Electricidade e 

Energia.
4 — Perfil profissional que visa preparar — técnico(a) especialista 

em Energia Eólica e Tecnologia — profissional que, de forma autónoma 
ou integrado numa equipa, garante a exploração, funcionamento e ma-
nutenção de um parque eólico, assegurando a máxima disponibilidade 
dos equipamentos do parque para produzirem com qualidade e garan-
tirem o cumprimento dos programas de produção, com salvaguarda 
das condições de segurança de pessoas e bens, e cumprindo toda a 
regulamentação aplicável.

5 — Referencial de competências a adquirir:
Analisar documentação técnica de natureza diversa (esboços, esque-

mas, diagramas de instalações, manuais, catálogos de fabrico, sinópticos, 
painéis de sinalização, normas e procedimentos) relativa aos equipamen-
tos/sistemas associados aos parques eólicos;

Executar actividades de análise e optimização dos planos de produção 
com o objectivo de rentabilizar o funcionamento do parque eólico;

Realizar testes usando equipamento de teste standard para avaliar o 
desempenho e determinar as necessidades de ajustamento, assegurando 
que os sistemas funcionem em conformidade com especificações e 
normas de qualidade/ambiente;

Elaborar relatórios técnicos de carácter operacional permitindo a 
respectiva avaliação pela equipa de direcção da produção;

Analisar, seleccionar e manter actualizadas as informações de ordem 
técnica;

Participar na montagem e instalação dos equipamentos/sistemas cons-
tituintes dos parques eólicos;




