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SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS
DIREÇÃO REGIONAL DO MAR
Edital n.º 9/2020
PT2019ITPM001557001
Nos termos do disposto na alínea a), do número 1, do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, torna-se
público que a EMACOM - Telecomunicações da Madeira, Unipessoal, Lda com sede na Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses n.º 32, 9064-501 Funchal, com o número de pessoa coletiva 511109741, requereu ao abrigo do artigo 58.º do
mencionado diploma Titulo de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM), para a instalação e exploração de
um cabo submarino de comunicações, com o nome de projeto Cabo Submarino EllaLink, de acordo com o traçado identificado
no mapa seguinte, com uma extensão de cerca de 634, 915 Km (Entre o limite a sul da jurisdição da subárea da Madeira e o
limite a NE da jurisdição da subárea da Madeira) e com um diâmetro máximo inferior a 4 cm. A área de proteção do cabo
submarino consiste num corredor de 1 metro de largura ao longo do traçado indicado.

Nos termos do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, o TUPEM é atribuído através de concessão, cujo
prazo será de 25 anos.
Ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, determina-se a abertura de
consulta pública do pedido, pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, a iniciar-se cinco dias após a publicação, convidando-se todos
os interessados para, querendo, requerer para si o TUPEM ou apresentar objeções à atribuição do mesmo, junto da DRM (Rua
Nova de São Pedro, n.º 26, 9000-048, telefone 291203200, ou email: drm@madeira.gov.pt).
O pedido de TUPEM, incluindo a memoria descritiva do projeto, encontra-se disponível para consulta no sitio da internet
da Secretaria Regional de Mar e Pescas (https://www.madeira.gov.pt/srmar) e na Direção Regional do Mar nas suas instalações
durante o horário de expediente, devendo neste caso solicitar com um dia de antecedência a consulta do mesmo através do
endereço de correio eletrónico: (drm@madeira.gov.pt).
Funchal, 18 de maio de 2020.
A DIRETORA REGIONAL DO MAR, Teresa Mafalda Gonçalves Jardim de Freitas Araújo
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ..................... € 15,91 cada
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas .................... € 28,66 cada
Quatro laudas ................ € 30,56 cada
Cinco laudas .................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas........ € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série.............................. € 27,66
Duas Séries ............................ € 52,38
Três Séries ............................. € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.
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Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

