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utentes que só transacionam tempo de estacionamento. Após validação 
de um dos tipos de bilhete, permite a abertura da barreira de entrada 
(BE). Efectua ainda o registo das entradas no parque.

2.3.2 — Estação de Saída — Composta por dois módulos:
A2) Barreira de saída (BS), marca Elka e modelo ES 25 ou ES 30 ou 

barreira Automatic Systems modelo BL21. A barreira de saída (BS) é 
comandada a partir do poste de saída (PS).

B2) Poste de saída (PS) de marca Octal e modelo PCA 300, com 
leitor de cartões, que efectua a leitura/processamento de um dos tipos 
de bilhete apresentados pelo utente. O PS do parque verifica se o bilhete 
apresentado pelo utente se encontra dentro do período de saída autori-
zado, permitindo após a validação, a abertura da barreira (BS).

O sistema pode ainda integrar opcionalmente máquinas automáticas 
de pagamento. A comunicação entre os vários dispositivos do sistema 
é efectuada com ligações RS485 e ou Ethernet.

O relógio que serve todo o sistema é o do computador concentrador 
e parque (CP), sendo o sincronismo do tempo e restante comunicação 
entre os vários dispositivos do sistema garantido através das é ligações 
RS485 e ou Ethernet.

As actualizações de hora e ou tarifa são efectuadas no Concentrador 
de Parque (CP), cujo login exige uma identificação (“username” e 
“password”) para acesso ao sistema operativo, permitindo aceder ao 
relógio.

Idêntico mecanismo existe para acesso à base de dados com as ta-
rifas.

3 — Características metrológicas:
Resolução — minuto
Alcance — ilimitado
4 — Inscrições — Os instrumentos comercializados ao abrigo deste 

despacho de aprovação deverão possuir em placa própria ou autocolante 
indestrutível, de forma legível e indelével, as seguintes inscrições:

Nome e morada do fabricante ou importador
Marca e modelo
Ano e número de série
5 — Marcações — Os sistemas de gestão de parques de estaciona-

mento fabricados ao abrigo desta aprovação, deverão ser marcadas na 
placa de identificação, de forma bem visível, com o símbolo que consta 
do anexo n.º 1 da Portaria n.º 962/90, de 09 de Outubro, com a respectiva 
identificação numérica seguinte: 

  
 6 — Selagem — Nos equipamentos constituintes do sistema de ges-

tão, incluindo o computador central e os diversos periféricos, após o 
controlo metrológico deverá ser aposto o símbolo de verificação me-
trológica correspondente.

7 — Validade — A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, 
a contar da data de publicação no Diário da República.

8 — Depósito de modelo: Ficam depositados no Instituto Português 
da Qualidade, desenhos esquemáticos, relatórios de ensaio e demais 
documentação desta aprovação de modelo. Qualquer alteração a este 
modelo, deverá ser comunicada ao Instituto, estando sujeita a pedido 
de aprovação de modelo complementar.

Instituto Português da Qualidade, IP em 13 de Outubro de 2010. —
O Presidente do Conselho Directivo, J. Marques dos Santos.

303884334 

 Despacho n.º 17086/2010

Aprovação de modelo n.º 301.22.10.03.12

No uso da competência conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, 
do Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e nos termos do n.º 5.1 da 
Portaria 962/90, de 9 de Outubro e da Portaria n.º 978/2009, de 01 de 
Setembro, requer a empresa Soltráfego — soluções de trânsito, esta-
cionamento e comunicações, S. A., com sede na Avenida Comendador 
Ferreira de Matos, 779, 4450 -125 Matosinhos, a aprovação de modelo 
do sistema de gestão de parques de estacionamento, marca EQUIN, 
modelo SAGA ALT, fabricado por Equin, S. A., com sede social na Calle 
Primavera, 14 — 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), Espanha.

1 — Descrição sumária — O sistema de gestão de parques de es-
tacionamento destina -se à medição do tempo de estacionamento de 
veículos automóveis.

2 — Constituição — O sistema no mínimo deverá ser constituída por 
um computador programado com um software de gestão de estaciona-

mento. Pode complementarmente ser ligado a outros periféricos, via 
RS485 ou TPC/IP para controlo de entrada e saída do estacionamento, 
caixas manuais de pagamento e as estações automáticas de pagamento.

2.1 — Computador  — Equipado com o software sistema de gestão 
SAGA ALT. Quando equipado com uma impressora para emissão de bi-
lhetes de estacionamento e um leitor de cartões, pode funcionar sozinho.

2.2 — Outros periféricos:
2.2.2 — Estação de Entrada. Composto por dois módulos:
Barreira, marca EQUIN, modelo SAGA BR ou BRQU -BC;
Máquina de entrada, Marca EQUIN, modelo SAGA ALT com emissor 

de bilhetes e ou leitor de cartões.

2.2.3 — Estação de Saída. Composto por dois módulos:
Barreira, Marca EQUIN, modelo SAGA BR ou BRQU -BC;
Máquina de Saída, Marca EQUIN, modelo SAGA ALT, com receptor 

de bilhetes e ou leitor de cartões.

2.2.4 — Estação de pagamento automático: marca EQUIN, modelo 
SAGA ALT UCR.

Dotado de leitor JCM de 4 tipos de notas nas 4 direcções, e de leitor 
de 6 tipos de moedas, impressora térmica para a emissão de recibos com 
corte automático, display do tipo LCD de 4 linhas de 20 caracteres, leitor 
de bilhetes de código de barras, dispensador de bilhetes de código de 
barras, tendo como indicações mínimas, a data, hora com resolução ao 
minuto e quantia a pagar. Opcionalmente pode ter um leitor de proxi-
midade para cobrar o excesso de tempo de avençados.

3 — Características metrológicas:
Resolução — minuto
Alcance — ilimitado

4 — Inscrições — Os instrumentos comercializados ao abrigo deste 
despacho de aprovação deverão possuir em placa própria ou autocolante 
indestrutível, de forma legível e indelével, as seguintes inscrições:

Nome e morada do fabricante ou importador
Marca e modelo
Ano e número de série

5 — Marcações — Os sistemas de gestão de parques de estaciona-
mento fabricados ao abrigo desta aprovação, deverão ser marcadas na 
placa de identificação, de forma bem visível, com o símbolo que consta 
do anexo n.º 1 da Portaria n.º 962/90, de 09 de Outubro, com a respectiva 
identificação numérica seguinte: 

  
 6 — Selagem — Nos equipamentos constituintes, incluindo o compu-

tador central e os diversos periféricos, após o controlo metrológico deverá 
ser aposto o símbolo de verificação metrológica correspondente.

7 — Validade — A validade desta aprovação de modelo é de 3 anos, 
a contar da data de publicação no Diário da República.

27 de Outubro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, 
J. Marques dos Santos.

303884212 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 17087/2010
O despacho n.º 16024/2010, de 15 de Outubro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 206, de 22 de Outubro de 2010, estabeleceu as 
novas freguesias abrangidas pela ajuda específica de emergência criada 
pelo despacho n.º 13741/2010, de 24 de Agosto, destinada a compensar 
as necessidades de alimentação animal nas áreas de pastoreio ardidas 
durante o período crítico da época de incêndios.

Nos termos do despacho n.º 16024/2010, o prazo de apresentação de 
candidaturas termina a 8 de Novembro.
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No entanto, face ao elevado número de potenciais beneficiários, de 
acordo com as informações disponíveis à data, recomenda que tal prazo 
seja prorrogado, de forma a abranger o universo de candidatos elegíveis 
nas novas freguesias.

Assim, determino o seguinte:

Artigo único
O prazo de apresentação de candidaturas das freguesias constantes 

do anexo ao despacho n.º 16024/2010, de 15 de Outubro, é prorrogado 
até 30 de Novembro de 2010.

5 de Novembro de 2010. — O Ministro da Agricultura, do Desenvol-
vimento Rural e das Pescas, António Manuel Soares Serrano.

203909299 

 Autoridade Florestal Nacional

Declaração de rectificação n.º 2313/2010
Tendo sido publicado com incorrecções o despacho n.º 14 458/2010, 

procede -se agora à sua rectificação. Assim, onde se lê «António Corte Real 
Ferreira Cabral» deve ler -se «Carlos Fernando Esteves de Sá Ramalho».

No n.º 1 do despacho supra, encontrando -se omissa uma linha, deve 
desta constar Paulo Jorge Marques Albino — técnico superior de 2.ª clas-
se — 2/415 — técnico superior de 1.ª classe — 1/460.

No n.º 2 do despacho supra, encontrando -se omissas as duas últimas li-
nhas, devem nestas constar João Alexandre da Silva Rocha Pinho — téc-
nico superior principal — 1/510 — assessor — 1/610 e Paulo José Vaz 
Rainha Mateus — técnico superior de 1.ª classe — 2/475 — técnico 
superior principal — 1/510.

5 de Novembro de 2010. — A Vice -Presidente, Maria Isabel Lopes 
Afonso Pereira Leitão.

203910797 

 Despacho n.º 17088/2010
1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 22.º da Lei 

n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, e nos termos do disposto no artigo 11.º 
do Decreto -Lei n.º 159/2008, de 8 de Agosto, Portaria n.º 958/2008 
(alterada pela Portaria n.º 173/2010, de 23 de Março) e artigo 2.º da 
Portaria n.º 961/2008, ambas de 26 de Agosto e ainda pelo Despacho 
n.º 9750/2010, de 9 de Junho de 2010, nomeio o licenciado, José Manuel 
Duarte Rosendo, para chefiar a Equipa Multidisciplinar de Defesa da 
Floresta da área da Direcção Regional de Florestas do Algarve desta 
Autoridade Florestal Nacional.

2 — A nomeação produz efeitos a 7 de Junho de 2010, pelo prazo 
de um ano podendo ser prorrogada por iguais períodos, por despacho 
do Presidente da AFN.

3 — Enquanto exercer as funções referidas, o nomeado poderá optar 
pelo vencimento da sua categoria de origem ou retribuição base da sua 
função equiparada a chefe de divisão, incluindo o direito ao abono de 
despesas de representação.

Lisboa, 21 de Junho de 2010. — O Presidente, Amândio José de 
Oliveira Torres.

203909428 

 Despacho (extracto) n.º 17089/2010
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal comum com vista à ocupação de três postos 
de trabalho do mapa de pessoal da Autoridade Florestal Nacional, na 
carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso n.º 2076/2010, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 20 de 29 de Janeiro e 
republicado através de Declaração de rectificação n.º 260/2010, de 10 de 
Fevereiro, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com os licenciados Paulo Jorge de Melo Chaves 
e Mendes Salsa, com efeitos a 01 de Junho de 2010, João Luís Rodrigues 
Guedes, com efeitos a 28 de Junho de 2010 e Dulce Maria Sequeira 
de Oliveira, com efeitos a 1 de Agosto de 2010, ficando posicionados, 
respectivamente, na 7.ª, 4.ª e 7.ª posições remuneratórias da carreira uni-
categorial de técnico superior e nível remuneratório, 35, 23 e 35 da tabela 
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C, de 27 de Fevereiro.

4 de Agosto de 2010. — A Vice -Presidente, Maria Isabel Lopes Afonso 
Pereira Leitão.

203909411 

 Despacho (extracto) n.º 17090/2010
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.
º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna-se público que, na se-
quência de procedimento concursal comum com vista à ocupação de 
um posto de trabalho do mapa de pessoal da Autoridade Florestal Na-
cional, na carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo Aviso 
n.º 4167/2010, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 40 de 
26 de Fevereiro, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a licenciada Elsa Maria Fernandes dos 
Santos, com efeitos a 15 de Setembro de 2010, ficando posicionada na 
8.ª posição remuneratória da carreira unicategorial de técnico superior 
e nível remuneratório 39 da tabela remuneratória única, aprovada pela 
Portaria n.º 1553-C, de 27 de Fevereiro.

22 de Setembro de 2010. — A Vice-Presidente, Maria Isabel Lopes 
Afonso Pereira Leitão.

203909388 

 Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

Despacho n.º 17091/2010

Prorrogação do prazo fixado pelo Despacho n.º 14459/2010, publi-
cado na 2.ª série, do DR n.º 181, de 16 de Setembro e definição de 
outras condições de apresentação de candidatura para aquisição 
de hardware.
O Despacho n.º 14459/2010, publicado na 2.ª série, do DR n.º 181, 

de 16 de Setembro, definiu o modelo de registo e transmissão electró-
nicas do diário de bordo, da declaração de transbordo e da declaração 
de desembarque através da utilização da Rede MONICAP — Sistema 
de Monitorização Contínua da Actividade da Pesca, e estabeleceu as 
regras e procedimentos de aquisição e de comparticipação financeira 
do equipamento a instalar a bordo dos navios de pesca, exigível para o 
cumprimento das obrigações legais.

Considerando que têm vindo a ser comunicadas dificuldades relacionadas 
com a disponibilidade no mercado, de equipamentos com as caracterís-
ticas preestabelecidas no despacho supra referido, determino o seguinte:

1 — O prazo para a apresentação das candidaturas à comparticipação 
financeira previsto no ponto 5. do Despacho n.º 14459/2010, publicado 
na 2.ª série, do DR n.º 181, de 16 de Setembro é prorrogado até 22 de 
Novembro de 2010, não sendo admissíveis as candidaturas entregues 
após essa data.

2 — Para efeitos de apresentação da candidatura, caso a aquisição 
do equipamento constitutivo do sistema identificado no ponto 2 do su-
pracitado despacho, ainda não esteja efectivada, poderão os candidatos 
apresentar, em substituição da documentação referida na alínea f), do já 
referido despacho, facturas pró -forma, das quais devem constar a iden-
tificação de todas as componentes do sistema, bem como as respectivas 
marcas, modelos e n.º de série.

3 — Na condição da candidatura se efectuar nos moldes definidos no 
número anterior, os promotores terão de remeter impreterivelmente, à 
Direcção -Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA), as facturas e respecti-
vos comprovativos do pagamento, até 10 de Dezembro de 2010, devendo 
o descritivo das facturas corresponder “ipsis verbis” ao descritivo da 
factura pró -forma.

4 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte à data da 
sua publicação.

Lisboa, 8 de Novembro de 2010. — O Director -Geral das Pescas e 
Aquicultura, José Apolinário.

203914782 

 Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso n.º 23179/2010
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que, na sequência de 
procedimento concursal, publicado através do aviso n.º 6920, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 67, de 7 de Abril, Ref.ª 1/CTC, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a 20 de Setembro de 2010, com a trabalhadora Ana Lúcia de 
Oliveira Tavares de Almeida Lucas, categoria Técnico Superior tendo 
a mesma sido colocada na 3.ª posição remuneratória, nível 19.

Lisboa, 8 de Novembro de 2010. — A Presidente do Conselho Di-
rectivo, Ana Paulino.

203912773 




