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Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano (n) Total

Apoio às expropriações Previsto               

Em vigor               

Realizado               

Terrenos Previsto               

Em vigor               

Realizado               

Fiscalizações Previsto               

Em vigor               

Realizado               

[...] Previsto               

Em vigor                

Realizado                

 Previsto

Total Em vigor

 Real

Nota. — Nesta tabela devem ser reportados todos os outros investimentos previstos no EVEF em vigor.

 Ficha de fundamentação dos investimentos
Código do investimento: [...]
(a) Devem ser descritas genericamente as características do inves-

timento e
(b) Caso o investimento a realizar seja diferente do previsto no caso 

base inicial, por exemplo no que se refere:
No tipo de intervenção
Aumento da população abrangida
Conceção do sistema
[...]

deve a entidade gestora fundamentar a razão da alteração.
311455899 

 ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS

Acórdão n.º 636/2018

Notificação de Sanção Disciplinar (Ref. 6314)
Armando P. Marques, na qualidade de Presidente do Conselho Juris-

dicional, anteriormente designado por Conselho Disciplinar da Ordem 
dos Contabilistas Certificados notifica:

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 106.º do Estatuto 
da Ordem dos Contabilistas Certificados, ora designado por EOCC, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 5 de novembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 26 de outubro, 
e pela Lei n.º 139/2015 de 07 de setembro e por aplicação subsidiária 
dos artigos 214.º, n.º 2 e 222.º, n.º 1 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), 
aplicável por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do preâmbulo 
da Lei n.º 139/2015, de 07 de setembro, da deliberação do Conselho 
Jurisdicional, anteriormente designado por Conselho Disciplinar que, 
em sessão de 2017/12/15, decidiu aplicar a sanção disciplinar de Multa 
de € 600 ao membro n.º 49411, Edmundo Antunes de Lima Canada, 
no âmbito do Processo Disciplinar n.º PDQ -2003/12, que culminou 
com o Acórdão n.º 4245/17, por violação das normas constantes nos 
Artº.s 52.º, n.º 1 e 57.º, n.º 1, al. c), ambos do Estatuto da Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 452/99, de 
5/11, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 310/09, de 

26/10, ora designado por EOTOC, nos termos e com os fundamentos 
que constam do relatório final.

O referido processo, pode ser consultado na sede da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados no horário de expediente (9h -12h30m/13h30m -17h).

Fica ainda notificado, que nos termos do artigo 223.º da LGTFP, a 
sanção disciplinar produz efeitos, 15 dias após a presente publicação.

28 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Jurisdicional da 
Ordem dos Contabilistas Certificados, Armando P. Marques.
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 UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Aviso (extrato) n.º 9811/2018

Procedimento concursal de recrutamento e contratação 
de Doutorado

Nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, torna  -se público que a Universidade de Aveiro, vai 
proceder à abertura, pelo prazo de vinte dias úteis a contar da presente 
publicação, do concurso Ref.ª CDL -CTTRI -77 -ARH/2018, de âmbito 
internacional, para recrutamento de um lugar de Doutorado de nível 
inicial para o exercício de atividades de investigação científica na área 
científica das Ciências e Engenharia do Ambiente, para o Centro de 
Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e Departamento de Ambiente 
e Ordenamento da Universidade de Aveiro. As funções de investigação 
científica que englobam a amostragem e análise química de cinzas e 
águas superficiais, o desenvolvimento de ensaios ecotoxicológicos, a 
analise integrada dos dados por abordagem multi -weight e o estabeleci-
mento de procedimentos de avaliação, serão desenvolvidas no âmbito do 
projeto AQUAFIRE: Análise integrada dos impactos dos incêndios nos 
sistemas aquáticos e saúde humana (POCI -01 -0145 -FEDER -028936), 
suportado pelos orçamentos do Programa Operacional COMPETE, na 
sua componente FEDER, e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
na sua componente de Orçamento de Estado.

O aviso integral deste procedimento estará disponível no sito eletró-
nico da FCT: http://www.eracareers.pt/ e no sitio eletrónico da Univer-
sidade de Aveiro: http://www.ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15052

26 de junho de 2018. — O Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge dos 
Santos Gonçalves Ferreira.
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