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Nos termos do artigo 10.º do Regulamento, no prazo máximo de 
10 dias após a sua entrada em vigor, deve a Direção -Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) publicar o Aviso referente ao primeiro sorteio de 2018, 
para os pedidos de licença de produção ou aceitação de comunicação 
prévia para a produção de eletricidade em regime especial e no regime 
remuneratório geral que se encontrem pendentes e estavam devidamente 
instruídos até 31 de dezembro de 2017.

O lançamento de um sorteio exige um processo meticuloso e rigoroso, 
que passa pela elaboração e submissão da aprovação do Aviso com todos 
os seus elementos, incluindo a organizações dos lotes e sublotes.

A tudo isto, deve a DGEG apresentar em janeiro de cada ano um 
relatório de monitorização dos sorteios realizados, incluindo a moni-
torização e acompanhamento da execução dos resultados dos sorteios 
anteriores.

A organização interna da DGEG obedece ao modelo de estrutura 
hierarquizada, nos termos do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 130/2014, 
de 29 de agosto, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 33/2016, de 
28 de junho.

Nos termos do n.º 3 do artigo 20.º da Lei n.º 4/2004, na redação em 
vigor, que estabelece os princípios e normas a que obedece a organização 
da administração direta do Estado, quando seja exclusivamente adotada 
a estrutura hierarquizada, e desde que se justifique, com vista a aumentar 
a flexibilidade e eficácia na gestão, podem ser criadas, por despacho 
do respetivo dirigente máximo, equipas de projeto temporárias e com 
objetivos especificados.

Assim, nos termos n.º 3 do artigo 20.º da Lei n.º 4/2004, na redação 
em vigor, determino o seguinte:

1 — É criada a Equipa de Projeto para a promoção e monitorização 
dos sorteios para atribuição de licenças de produção ou aceitação de 
comunicação prévia para a produção de eletricidade em regime especial 
e no regime remuneratório geral, abreviadamente designada EPSALP.

2 — A Equipa é constituída pelos seguintes elementos:
a) Anabela de Oliveira Mendonça da Direção de Serviços de Asses-

soria e Regulamentação da DGEG, que chefia a equipa;
b) José Carlos Couto da Direção de Serviços de Energia Elétrica da 

DGEG;
c) Ana Capitão da Direção de Serviços de Energia Elétrica da DGEG;

3 — A Equipa de projeto encontra -se diretamente dependente do 
Diretor -Geral, sem prejuízo do exercício de funções na equipa não 
prejudicar a afetação funcional dos seus membros às unidades orgânicas 
onde estão integrados.

4 — A Equipa prossegue os seguintes objetivos:
a) Preparar e promover os sorteios no ano 2018, nos prazos deter-

minados;
b) Assegurar a monitorização dos sorteios realizados em 2018;
c) Elaborar FAQS relativamente ao sorteio, que devem ser disponi-

bilizadas até à data da publicitação do respetivo Aviso;
d) Apresentar o primeiro relatório de monitorização em janeiro de 

2019.

5 — As unidades orgânicas da DGEG devem prestar o apoio solicitado 
pela Equipa de Projeto na prossecução dos seus objetivos.

6 — As funções exercidas pelos membros da Equipa de Projeto na 
prossecução dos respetivos objetivos têm prioridade sobre as restantes 
prosseguidas nas respetivas unidades orgânicas.

7 — A equipa de projeto extingue -se com a entrega do relatório de 
monitorização em janeiro de 2019.

8 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.

2 de março de 2018. — O Diretor -Geral de Energia e Geologia, Mário 
Jorge Ferreira Guedes.

311177128 

 Despacho n.º 2744/2018
Com o Despacho n.º 3720/2015, de 31 de março, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 72, de 14 de abril de 2015, o licenciado João 
Pedro Costa Correia Bernardo, foi designado diretor de serviços da Dire-
ção de Serviços de Sustentabilidade Energética, desta Direção -Geral de 
Energia e Geologia (DGEG). No decurso das funções ocorreram vários 
factos que determinam a necessidade de imprimir uma nova orientação 
à gestão da identificada direção de serviços, designadamente, falhas no 
cumprimento das atribuições, com impacto negativo no serviço público, 
enquanto órgão máximo da Administração Pública, que representando 
um forte indicador da necessidade, não esgotam as razões, na medida em 
que o próprio Diretor -Geral tem perceção da urgência numa mudança 
na gestão daquela direção de serviços.

Torna -se necessário imprimir nova orientação à gestão da Direção 
de Serviços de Sustentabilidade Energética, no sentido de permitir uma 
atuação mais eficaz e a melhoria da capacidade e qualidade de resposta 
e relacionamento a oferecer e que se exige a um serviço público, num 
quadro de coordenação estratégica, de equipa, de proximidade e de 
melhor interação e articulação entre colaboradores, unidades, serviços 
e entidades, bem como na necessária redefinição dos parâmetros de 
eficiência, eficácia e qualidade necessárias à melhor prossecução do 
interesse público.

Atento ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro, o licenciado João Pedro Costa Correia Bernardo cessa o 
exercício de funções do cargo de diretor de serviços da Direção de 
Serviços de Sustentabilidade Energética, para o qual foi designado em 
regime de substituição.

O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de março de 2018.

2 de março de 2018. — O Diretor -Geral de Energia e Geologia, Mário 
Jorge Ferreira Guedes.

311177136 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P.

Aviso (extrato) n.º 3504/2018

Procedimento concursal de seleção internacional
para a contratação de doutorado(a)

Por deliberação de 23 de janeiro de 2018, do Conselho Diretivo do 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P., vai ser aberto, pelo 
prazo de 30 dias úteis a contar da presente publicação, concurso de 
seleção internacional para um lugar de doutorado para o exercício de 
atividades de investigação científica na área científica de Energia, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolu-
tivo certo, pelo prazo de dois anos, com vista ao desenvolvimento de 
atividades de investigação no âmbito do Projeto de Infraestruturas de 
Investigação Científica, “NZEB_LAB — Infraestrutura de Investigação 
da Integração dos Sistemas Solares em Edifícios” (Refª. LISBOA -01-
-0145 -FEDER -022075), financiado por fundos nacionais através da FCT/
MCTES (PIDDAC) e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (FEDER) do Programa Operacional Regional de Lisboa, 
para desempenhar atividades no âmbito das Atividades de Investigação 
A2 — Atividades de Investigação que englobam A2.1 — Investigação 
experimental de novas aplicações, sistemas solares inovadores (labo-
ratório e integrado no edifício); A2.2 — Caracterização dos Sistemas 
Ensaiados; A2.3 — Desenho de novos conceitos de sistemas de energia 
solar para novos edifícios e para reabilitação de edifícios; A2.4 — Tra-
balho pré -normativo e transferência de tecnologia; A3 — Acesso à 
infraestrutura e disponibilização de serviços.

O aviso integral deste procedimento estará disponível na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), no sítio eletrónico da FCT http://www.eraca-
reers.pt/ e no sítio eletrónico do LNEG http://www.lneg.pt/.

2 de março de 2018. — A Diretora de Unidade, Michele Cambraia 
Branco.

311174503 

 AMBIENTE

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 2745/2018
O Decreto -Lei n.º 42 -A/2016, de 12 de agosto, criou o Fundo Am-

biental que tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prosse-
cução de objetivos de desenvolvimento sustentável, contribuindo para o 
cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, 
designadamente os relativos às alterações climáticas e aos recursos 
hídricos, financiando entidades, atividades ou projetos que cumpram 
os objetivos definidos no n.º 1 do artigo 3.º, entre outros, os relativos 
ao uso eficiente da água e à proteção dos recursos hídricos.


