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selho Directivo do Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P. 
(INRB,I.P.) procedeu à delegação de competências na Presidente 
e nos Vogais;

Considerando que, entretanto, foi nomeado para o cargo de Vogal do 
INRB,IP, o Prof. Doutor Nuno Figueira Boavida Canada;

Considerando o Despacho n.º 31594/2008 do Senhor Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 239, de 11 de Dezembro;

O Conselho Directivo do INRB,I.P., nos termos do disposto nos 
artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento Administrativo, no n.º 1 
al. d) do artigo 23.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada 
pelo Dec. Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, no n.º 5 do artigo 19.º do 
Dec. Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, e no n.º 4 do artigo 5.º do 
Dec. Lei n.º 356/2007, de 29 de Outubro, reunido no dia 18 de Março 
de 2009, deliberou:

I. Delegar na Presidente do Conselho Directivo do INRB,I.P., Maria 
Rosa Tobias Sá, as competências necessárias para dirigir a respectiva 
actividade e para a prática dos seguintes actos:

1) Elaborar e submeter à aprovação do membro do Governo da 
Tutela, os planos anuais e plurianuais de actividades, bem como os 
respectivos relatórios de execução e o balanço social, nos termos da 
lei aplicável;

2) Acompanhar e avaliar sistematicamente a actividade desenvol-
vida, responsabilizando os diferentes serviços pela utilização dos 
meios disponíveis e pela obtenção dos resultados, e propor a definição 
e implementação de medidas e programas de desenvolvimento do 
serviço, avaliando -o e corrigindo -o, em função dos indicadores de 
gestão recolhidos;

3) Elaborar e submeter à aprovação do membro do Governo da Tutela, 
o orçamento anual do organismo e a respectiva execução;

4) Exercer os poderes de direcção, gestão e disciplina do pessoal;
5) Praticar os actos respeitantes ao pessoal, previstos na lei, nome-

adamente na Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto — Anexo I — para os titulares 
dos cargos de direcção superior de 1.º grau, no âmbito da gestão dos 
recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais, tendo em conta 
os respectivos regimes legais;

6) Arrecadar e gerir as receitas, e autorizar a prestação de serviços e 
a venda de produtos próprios;

7) Autorizar as despesas com obras, locação e aquisição de bens e 
serviços, até ao limite de € 100 000 (cem mil euros);

8) Elaborar e aprovar a conta de gerência, gerir o património, e aceitar 
doações, heranças ou legados;

9) Assegurar as condições necessárias ao exercício do controlo orça-
mental e financeiro, pelas entidades legalmente competentes;

10) Representar o INRB, I.P. ou nomear os respectivos representantes 
em organismos exteriores, assim como estabelecer as ligações externas, 
ao seu nível, com outros serviços e organismos da AP e com outras 
entidades congéneres, nacionais e internacionais;

11) Representar o INRB,I.P. em juízo, e conferir mandato, para cada 
representação, a mandatário especial;

12) Exercer os demais poderes e praticar os demais actos de gestão, 
que não estejam atribuídos a outro órgão, decorrentes da aplicação da 
lei e dos Estatutos do INRB,I.P., e necessários ao bom funcionamento 
dos serviços.

II. Delegar nos Vogais do Conselho Directivo do INRB,I.P., Maria 
de Fátima de Sousa Calouro, Directora do INIA, Carlos Luciano da 
Costa Monteiro, Director do IPIMAR e Nuno Figueira Boavida Canada, 
Director do LNIV, as competências necessárias para, no âmbito de cada 
um dos respectivos Departamentos:

1) Praticar os actos referidos nos n.º s 2, 4, 5, 6, e 9 do ponto anterior;
2) Praticar os actos referidos no n.º 7 do ponto anterior, até ao limite 

de € 50 000 (cinquenta mil euros), ficando tal delegação condicionada 
ao acompanhamento pelo Gabinete de Supervisão Administrativa, Fi-
nanceira e Patrimonial dos Serviços Centrais do INRB,I.P., sempre que 
se encontrem em causa montantes superiores a € 25 000 (vinte e cinco 
mil euros).

III. A delegação de competências a que se refere a presente delibe-
ração, entende -se sempre feita sem prejuízo dos poderes de avocação 
e supervisão.

IV. Nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, são ratificados todos os actos praticados no âmbito dos poderes 
ora delegados.

18 de Março de 2009. — Pelo Conselho Directivo, a Presidente, Maria 
Rosa Tobias Sá, e o vogal, Carlos Luciano da Costa Monteiro. 

 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES

Gabinete da Secretária de Estado dos Transportes

Despacho n.º 8594/2009
A Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro, para além de estabelecer o regime 

jurídico das Autoridades Metropolitanas de Transportes (AMT) de Lisboa 
e Porto, autoridades organizadoras de transportes no âmbito dos sistemas 
de transportes urbanos e locais das áreas metropolitanas de Lisboa e 
do Porto, prevê que os transportes públicos regulares de passageiros a 
realizar nestas áreas ficarão sujeitos a um regime de contratualização.

Considerando que actualmente estes transportes estão enquadrados 
no Regulamento de Transportes em Automóveis (RTA), aprovado pelo 
Decreto n.º 37 272, de 31 de Dezembro de 1948, sendo prestados em 
regime de concessão, com outorga pelo Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres, I. P. (IMTT), torna -se necessário preparar a 
transição para o novo regime de contratualização do serviço público 
de transporte a implementar por aquelas autoridades na respectiva área 
de jurisdição.

Para o efeito, importa definir orientações que facilitem a transição de 
regimes, mediante a aplicação dos mecanismos previstos no RTA, rela-
tivamente às carreiras de serviço público concessionadas ou requeridas 
nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Nesta conformidade e considerando que o artigo 96.º do RTA esta-
belece que a concessão tem o prazo de 10 anos, com possibilidade de 
renovação por períodos de cinco anos, é conveniente suspender desde 
já a outorga de novas concessões e a renovação das existentes. Porém, 
tendo em vista evitar rupturas na prestação destes serviços, importa 
também acautelar que, quando necessário, tais serviços continuem a 
ser prestados, utilizando -se para o efeito o mecanismo de autorização 
provisória a que se refere o artigo 74.º do RTA.

Acresce que, apesar de ter entrado já em vigor a Lei n.º 1/2009, de 
15 de Janeiro, as AMT de Lisboa e do Porto estão ainda em fase de 
constituição, pelo que também importa clarificar que o IMTT deve, 
transitoriamente, continuar a exercer as competências próprias e dele-
gadas que detém, até que aquelas autoridades reúnam condições para a 
efectiva assumpção de competências.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do despacho
n.º 26 681/2007, de 10 de Outubro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 224, de 21 de Novembro de 2007, determino o seguinte:

1 — As concessões das carreiras de transporte colectivo de passa-
geiros, com origem e destino dentro dos limites territoriais da área 
metropolitana de Lisboa e do Porto, só podem ser autorizadas pelo 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P. (IMTT), em 
regime provisório.

2 — As concessões das carreiras de transporte colectivo de passa-
geiros, que se desenvolvam dentro dos limites territoriais das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto, cujo prazo expire a partir de Janeiro 
de 2009, não podem ser renovadas, devendo a manutenção dos servi-
ços que se revelarem indispensáveis, ser assegurada pela autorização 
provisória a que se refere o artigo 74.º do RTA, a qual pode ser objecto 
de renovação.

3 — O IMTT deve proceder à notificação das empresas concessioná-
rias da não renovação das concessões a que se refere o número anterior, 
nos termos do § 1.º do artigo 96.º do RTA.

4 — As condições de articulação entre as Autoridades Metropolitanas 
de Transportes de Lisboa e do Porto e o IMTT relativamente ao exercício 
das respectivas competências são definidas por protocolo a celebrar 
entre aquelas entidades.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua pu-
blicação.

20 de Janeiro de 2009. — A Secretária de Estado dos Transportes, 
Ana Paula Mendes Vitorino. 

 Despacho n.º 8595/2009
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 2.º e 6.º do Decreto -Lei 

n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio o licenciado Pedro Manuel Valentim 
de Carvalho, com efeitos a partir de 1 de Março de 2009, para exercer 
as funções de assessor do meu Gabinete, na área da sua competência, 
em regime de requisição.

2 — Ao nomeado é atribuída a remuneração mensal correspondente 
ao vencimento, despesas de representação e subsídio de almoço fixados 
para os adjuntos dos gabinetes dos membros do Governo.

3 — Os subsídios de férias e de Natal a que tiver direito nos termos da 
lei, tem por base a remuneração mensal referida no número anterior.




