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Condições de abandono progressivo da área: Abandonar 50 %, em 
blocos compactos de área não inferior a 0,5 km2, à escolha do titular, 
no termo do período inicial.

Trabalhos mínimos obrigatórios:
a) No período inicial:
1 — Levantamento da área de implantação da poligonal de prospecção 

e pesquisa com cartografia à escala 1:5000;
2 — Cartografia de pormenor nas áreas seleccionadas para exploração;
3 — Amostragem representativa nas áreas seleccionadas, para carac-

terização química, mineralógica e tecnológica do jazigo;
4 — Abertura de sanjas de sub -superfície e ou sondagens curtas, com 

vista à amostragem e avaliação do jazigo em profundidade;
5 — Caracterização química, mineralógica e tecnológica das amostras 

colhidas,
6 — Avaliação de reservas;
7 — Estudo de pré -viabilidade da exploração;

b) Na prorroção:
Continuação dos trabalhos descritos para o período inicial, nas áreas 

não abandonadas ou requeridas para atribuição de direitos de exploração;
Poderão ser autorizados trabalhos diferentes dos referidos no número 

anterior, desde que a Rodrigues & Rodrigues, L.da. prove que a realização 
destes não têm justificação técnica e económica.

 Despacho n.º 9644/2010
1 — Ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 295/98, de 

22 de Setembro, e de acordo com a comunicação da Comissão Euro-
peia n.º 2010/C 52/04, de 2 de Março de 2010, é a seguinte a lista das 
normas portuguesas que transpõem as normas harmonizadas no âmbito 
da Directiva n.º 95/16/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Junho de 1995, relativa a ascensores: 

Investimentos mínimos obrigatórios:
a) No período inicial: 17.500 €
b) Na prorrogação: 10.000 €
Encargos de prospecção e pesquisa: 1.250 €/ano.
Prazo da concessão de exploração: não superior a 15 anos, prorrogável 

por 2 períodos que não ultrapassem 10 e 5 anos respectivamente.
Encargos de exploração: 3 % do valor do minério à boca da mina 

dos produtos mineiros ou concentrados expedidos ou utilizados, 
sujeitos a revisão decorridos 5 anos e no fim de cada período de 
5 anos.

Direcção -Geral de Energia e Geologia, em 5 de Janeiro de 2010. — O 
Subdirector -Geral, Carlos A. A. Caxaria.
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 Lista das normas portuguesas que transpõem as normas harmonizadas no âmbito da Directiva 95/16/CE 

Organismo Europeu
de Normalização

(1)
Referência Título

CEN NP EN 81-1:2000+A3:2009 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Parte 1: Ascensores eléctri-
cos

CEN NP EN 81-2:2000+A3:2009 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Parte 2: Ascensores hidráu-
licos

CEN EN 81-21:2009 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Ascensores — Parte 21: Ele-
vadores de pessoas elevadores de carga novos nos edifícios existentes

CEN EN 81-28: 2003 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Ascensores — Parte 28: Dis-
positivo de alarme remoto para ascensores e ascensores de carga

CEN EN 81-58: 2003 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Exames e ensaios — Parte 58: 
Ensaios de resistência ao fogo das portas de patamar

CEN EN 81-70: 2003 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Aplicações particulares para 
ascensores e ascensores de carga — Parte 70: Acessibilidade dos ascensores a pessoas, in-
cluindo pessoas com deficiência 

EN 81-70:2003/A1:2004
CEN EN 81-71:2005+A1:2006 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Aplicações particulares para 

ascensores e ascensores de carga — Parte 71: Ascensores resistentes ao vandalismo
CEN EN 81-72: 2003 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Aplicações particulares para 

ascensores e ascensores de carga — Parte 72: Ascensores para bombeiros
CEN EN 81-73: 2005 Regras de segurança para o fabrico e instalação de elevadores — Aplicações particulares para 

ascensores e ascensores de carga — Parte 73: Comportamento dos ascensores em caso de 
incêndio

CEN NP EN 12016: 2004+A1:2008 Compatibilidade electromagnética — Norma da família da produtos para ascensores, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes — Imunidade

CEN EN 12385-3: 2004+A1:2008 Cabos de aço — Segurança — Parte 3: Informação para uso e manutenção
CEN EN 12385-5: 2002 Cabos de aço — Segurança — Parte 5: Cabos de cordões para elevadores 

 EN 12385-5: 2002/AC:2005
CEN EN 13015: 2001+A1:2008 Manutenção de elevadores e escadas mecânicas — Regras para a elaboração das instruções de 

manutenção
CEN EN 13411-7:2006 Terminais para cabos de aço — Segurança — Parte 7: Terminal em cunha simétrica 

(1):

CEN: Rue de Stassart 36, B—1050 Bruxelles, tel. (32—2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be).
Cenelec: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32—2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
ETSI:650, route des lucioles, F-06921 Sophia Antipolis,, tel. (33) 492 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

EN — Norma Europeia

 2 — É revogado o Despacho n.º 22626/2009 (2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 14 de Outubro de 2009.
Direcção-Geral de Energia e Geologia, 12 de Maio de 2010. — José Perdigoto, Director-Geral.
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 Gabinete de Estratégia e Estudos

Aviso n.º 11323/2010

Nos termos do n.º 6 do artigo n.º 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de Janeiro, torna -se pública a lista de ordenação final, homologada por 
meu despacho datado de 12 de Maio de 2010, relativa ao procedimento 
concursal comum para recrutamento de um técnico superior, aberto 

Candidatos aprovados Classificação
final

Vanda Maria dos Santos Dores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6 valores

pelo Aviso n.º 18939/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série 
n.º 207, de 26 de Outubro: 




