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PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS
Louvor n.º 9/2015
Cessa hoje funções na Direção-Geral do Tribunal de Contas, em
virtude da sua passagem à situação de aposentação, a Auditora Maria
Alexandrina Marina Pinto da Fonseca.
A Senhora Auditora Maria Alexandrina Marina Pinto da Fonseca
exerceu funções públicas ao longo de cerca de 40 anos, 27 dos quais
na Direção-Geral do Tribunal de Contas.

Durante este período, a Senhora Auditora revelou qualidades pessoais
e profissionais que muito contribuíram para enriquecer a Instituição,
incluindo no âmbito grupo de trabalho da EUROSAI sobre tecnologias
de informação.
Muito me apraz, pois, louvar publicamente a Senhora Auditora Maria
Alexandrina Marina Pinto da Fonseca pela forma como desempenhou
as suas funções em benefício do Tribunal de Contas.
31 de dezembro de 2014. — O Conselheiro Presidente, Guilherme
d’Oliveira Martins.
208337747

PARTE E
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

tos

Diretiva n.º 2/2015
11:16:26 Z

Perfis de perdas, perfis de consumo e perfis de produção aplicáveis em 2015

O Regulamento do Acesso às Redes e às Interligações (RARI) aprovado pelo Regulamento n.º 560/2014, de 22 de dezembro e o Regulamento de
Relações Comerciais (RRC) aprovado pelo Regulamento n.º 561/2014, de 22 de dezembro, preveem a aprovação pela ERSE de perfis de perdas nas redes
elétricas, perfis de consumo e perfis de produção, na sequência de propostas fundamentadas apresentadas pelos operadores de redes.
Nos termos estabelecidos no RARI, os perfis de perdas nas redes elétricas são utilizados para determinação das quantidades de energia elétrica
imputáveis aos agentes de mercado no referencial de produção, ou seja, na rede de transporte, com base nos valores de energia ativa dos consumos dos
clientes finais.
Por sua vez, o RRC prevê a aplicação de perfis de consumo a todos os clientes finais que não dispõem de equipamento de medição com registo de
consumos em períodos de 15 minutos. A estimação dos consumos discriminados por períodos de 15 minutos é feita a partir dos consumos registados nos
equipamentos de medição dos clientes finais, ou obtidos por estimativa, e do perfil de consumo aplicável.
Os perfis de produção são aplicados a todos os microprodutores e miniprodutores que não disponham de equipamento de medição com registo de
produção em períodos de 15 minutos ou cuja leitura não tenha periodicidade diária. As regras aplicáveis aos perfis de produção constam do Guia de
Medição, Leitura e Disponibilização de Dados de energia elétrica, aprovado pela ERSE através da Diretiva n.º 2/2012, de 6 de janeiro.
Os perfis foram obtidos com base em campanhas de medição, tendo igualmente sido utilizada informação comercial com dados de faturação, informação
recolhida através do sistema de telecontagem e dados sobre o balanço energético.
A metodologia de aplicação dos perfis de perdas consta do RARI. As metodologias de aplicação dos perfis de consumo e de produção constam do Guia
de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados.
Nestes termos,
Em cumprimento do disposto no artigo 27.º do RARI, nos artigos 272.º e 275.º do RRC, e ao abrigo do previsto no artigo do artigo 31.º, n.º 2, alínea c)
dos Estatutos da ERSE, anexos ao Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de abril, com as últimas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de
junho, que procedeu à sua republicação, o Conselho de Administração da ERSE deliberou o seguinte:
1º.

Aprovar a Diretiva sobre os perfis de perdas, perfis de consumo e perfis de produção aplicáveis em 2015, que inclui:
a)

Os perfis de perdas para as redes de Baixa Tensão (BT), Média Tensão (MT), Alta Tensão (AT), e rede de transporte a montante
(AT/RT) e perfis de perdas aplicáveis a clientes ligados em Muito Alta Tensão (MAT).

b) Os perfis de consumo aplicáveis a instalações em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Especial
(BTE), e o diagrama de carga de referência a que se refere o Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados.
c)

O perfil de consumo aplicável a circuitos de iluminação pública.

d) O perfil de produção aplicável à microprodução e miniprodução de tecnologia solar fotovoltaica.
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2º.

Determinar que nas instalações de miniprodução e microprodução de tecnologia diferente da solar fotovoltaica se perfile a produção de acordo
com os valores registados por período horário, durante 2015.

3º.

Os perfis horários de perdas, os perfis de consumo e os perfis de produção para 2015 são publicitados pela ERSE na sua página na Internet.

4º.

A presente deliberação entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário da República, produzindo efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2015.
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
23 de dezembro de 2014
O Conselho de Administração
Prof. Doutor Vítor Santos
Dr. Ascenso Luís S. Simões
Dr. Alexandre Santos

208332692

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Edital n.º 33/2015
Doutor Manuel António Cotão de Assunção, Professor Catedrático
e Reitor da Universidade de Aveiro, faz saber que, pelo prazo de trinta
dias úteis contados do dia útil imediato àquele em que o presente edital
for publicado no Diário da República, se encontra aberto concurso documental, de âmbito internacional, para recrutamento de 1 (um) posto de
trabalho de Professor Auxiliar, na área disciplinar de Biotecnologia.
O presente concurso, aberto por despacho de 23 de outubro de 2014,
do Reitor da Universidade de Aveiro, rege-se pelas disposições constantes
dos artigos 37.º e seguintes do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
adiante designado por ECDU, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79,
de 13 de novembro, com a nova redação introduzida pelo Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio,
e pela demais legislação e normas regulamentares aplicáveis, designadamente pelo Regulamento Interno dos Concursos para a Contratação
de Pessoal Docente em Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, adiante designado por Regulamento, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 222, de 16 de novembro de 2010.
1 — Requisitos de admissão:
1.1 — Constitui requisito de admissão ao concurso, em conformidade
com o que determina o artigo 41.º-A do ECDU: ser titular do grau de
doutor.
1.2 — Os opositores ao concurso detentores de habilitações obtidas
no estrangeiro devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou
registo do grau de doutor, nos termos da legislação aplicável.
2 — Formalização das candidaturas:
As candidaturas são apresentadas através de requerimento dirigido ao
Reitor da Universidade de Aveiro, nos seguintes termos e condições:
2.1 — O requerimento deve conter, entre outros, os seguintes elementos:
a) Identificação do concurso;
b) Identificação do candidato pelo nome completo, data de nascimento,
nacionalidade e endereço postal e eletrónico;
c) Indicação da categoria e da instituição onde presta serviço docente,
quando aplicável;
d) Indicação dos graus detidos pelo candidato;
e) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os elementos
ou factos constantes da candidatura.
2.2 — O requerimento é acompanhado da seguinte documentação:
a) Cópia do curriculum vitae contendo todas as informações pertinentes para a avaliação da candidatura tendo em consideração os
critérios de seleção e seriação constantes do ponto 5 do presente edital,
recomendando-se que o mesmo seja organizado de acordo com os subfatores de avaliação discriminados abaixo, no ponto 6;
b) Cópia de trabalhos que hajam sido selecionados pelo candidato
como mais representativos do seu curriculum vitae, até um máximo
de dois;
c) Relatório sobre o desempenho científico, pedagógico e noutras
atividades consideradas relevantes para a missão das Instituições de
ensino superior, incidindo especialmente no período posterior ao doutoramento;

d) Projeto científico-pedagógico descrevendo as atividades de investigação e de ensino que o candidato se propõe desenvolver e evidenciando
a sua contribuição para o desenvolvimento científico e pedagógico na
área disciplinar do concurso.
e) Documento que evidencie de forma objetiva o número das citações
às publicações indicadas no currículo e explicação do método usado para
a contagem, com o detalhe suficiente para que o júri possa reproduzir
o procedimento, de acordo com o ponto 6.1.1;
f) Cópia do Bilhete de Identidade e da identificação fiscal ou, em
alternativa, do Cartão do Cidadão e para os cidadãos estrangeiros cópia
de documentos equivalentes;
g) Declaração do candidato sob compromisso de honra na qual assegure não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para
o exercício das funções que se propõe desempenhar, possuir a robustez
física e o perfil psíquico exigidos para o exercício das funções e ter
cumprido as leis da vacinação obrigatória;
h) Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes.
2.3 — Do curriculum vitae deve constar:
a) Identificação completa;
b) Forma de contacto, morada, telefone e endereço eletrónico;
c) Categoria, grupo ou disciplina, tempo de serviço como docente e
instituição de ensino superior universitária ou politécnica a que pertence,
sempre que aplicável;
d) Especialidade adequada a área disciplinar para que foi aberto o
concurso;
e) Cópia de certificados de habilitações com a respetiva classificação
ou outro documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito;
f) Documentos comprovativos de todos os elementos apresentados
no curriculum vitae;
g) Documentos comprovativos de todos os elementos identificados
nas alíneas a), c), d) e e) do ponto 2.3.
2.4 — Os candidatos pertencentes à Universidade de Aveiro ficam
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que constem do seu processo individual.
2.5 — Forma de apresentação da candidatura:
2.5.1 — A apresentação da candidatura, podendo ser apresentada
em língua portuguesa ou inglesa, é efetuada por via eletrónica para o
endereço da Área dos Recursos Humanos da Universidade de Aveiro
(sgrhf-concursos@ua.pt), até à data limite fixada neste Edital.
2.5.2 — Na apresentação da candidatura por via eletrónica é obrigatória a emissão de uma mensagem comprovativa da validação eletrónica
da mesma.
2.5.3 — As instruções para a apresentação da candidatura, em suporte
digital, encontram-se disponíveis na área de Concursos e Ofertas de
Emprego da área dos Recursos Humanos, no endereço https://www.
ua.pt/sgrhf/PageText.aspx?id=15031.
2.6 — O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura
fixado, bem como a falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo
dos documentos referidos nas alíneas de a) a f) do n.º 2.2 determinam
a exclusão da candidatura.
2.7 — Nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 50.º do ECDU, o
júri pode, sempre que o entenda necessário, solicitar aos candidatos a
entrega de documentação complementar relacionada com o currículo
apresentado, determinando o prazo para o efeito.

