
24846  Diário da República, 2.ª série — N.º 112 — 9 de Junho de 2011 

para apresentar um pedido de aquisição da qualidade de agente oficial 
da propriedade industrial) ou o modelo n.º 3 (caso reúnam as condi-
ções para requerer o reconhecimento das qualificações profissionais 
com vista ao estabelecimento em Portugal) do anexo II da referida 
portaria, também disponível na página do INPI na Internet, em www.
marcasepatentes.pt. A admissão dos requerimentos fica condicionada 
ao pagamento do montante de inscrição para prestação de prova de 
aptidão, no valor de 500 euros, a satisfazer no acto de apresentação, 
sob pena de indeferimento do pedido.

4 — Apresentação de candidaturas — as candidaturas deverão ser 
dirigidas ao Presidente do Conselho Directivo do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial e apresentadas, preferencialmente, por 
transmissão electrónica de dados, para o e -mail: atm@inpi.pt, envia-
das por correio registado para o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, Campo das Cebolas, 1149 -035 Lisboa, ou entregues em 
mão, assegurando -se, neste caso, aos candidatos ao concurso, o cor-
respondente recibo de entrega.

O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes docu-
mentos:

a) Cópia do cartão de identidade, do passaporte ou de outro docu-
mento identificativo;

b) documento comprovativo das habitações literárias;
c) Prova da ausência de registo criminal referente a condenações 

penais.

5 — As provas de aptidão a prestar pelos candidatos obedecem ao esti-
pulado no Regulamento publicado no anexo I da supra referida Portaria, 
bem como ao disposto no Decreto -Lei n.º 15/95, de 24 de Janeiro.

6 — O júri do presente concurso será publicitado oportunamente, pela 
mesma via, após cumprimento do determinado no n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento da prova de aptidão, supra identificada.

7 — Nos termos do artigo 4.º do regulamento da Prova de Aptidão 
com vista à aquisição ou reconhecimento da qualidade de Agente Ofi-
cial da Propriedade Industrial, publicado como anexo I da Portaria 
n.º 1200/2010, de 29 de Novembro, são nomeados para constituírem o 
secretariado de exame, os seguintes funcionários do INPI: Ana Bandeira, 
Inês Vieira Lopes e Maria José Cruz.

8 — Faz -se público ainda que, ao ser apresentado qualquer pedido de 
prestação da prova de aptidão, esta será realizada no dia 16 de Dezembro 
de 2011, em local e hora a definir previamente.

1 de Junho de 2011. — A Presidente do CD, Leonor Trindade.
204757109 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO 
E DO DESENVOLVIMENTO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 12492/2011

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
dois postos de trabalho na carreira de técnico  superior do 
mapa de pessoal da Autoridade de Segurança Alimentar e Eco-
nómica.
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º, do n.º 2 do 

artigo 6.º e da alínea b) dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de Fevereiro, na redacção conferida pelas posteriores alterações, 
conjugados com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, torna-se 
público que por despacho do Inspector-Geral da Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica, proferido ao abrigo de competência própria, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente Aviso no Diário da República, o presente procedimento con-
cursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira 
e categoria de técnico superior do mapa de pessoal desta Autoridade, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, em conformidade com o seguinte.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º, da Portaria n.º 83-
-A/2009, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento 
no próprio organismo, presumindo-se a inexistência de reservas de 
recrutamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Constituição 
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram ainda 
publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º e 
seguintes da referida Portaria.

3 — Legislação aplicável — O recrutamento rege-se pela Lei n.º 12-
-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril 
e Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 59/2008, de 11 
de Setembro, pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril e pelo Código 
do Procedimento Administrativo.

4 — Prazo de validade — O presente procedimento concursal 
é válido para a ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer 
no prazo máximo de 18 meses contados da data de homologação 
da lista de ordenação final (reserva de recrutamento interna), nos 
termos dos n.os 1 a 3 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro.

5 — Número de postos de trabalho a ocupar — 2 lugares.
6 — Modalidade de relação jurídica de emprego a constituir — Con-

trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
7 — Caracterização do posto de trabalho — exercício de funções com 

grau de complexidade 3 constante no anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 
de Fevereiro, sendo que os postos de trabalho a ocupar inserem-se no 
domínio das competências cometidas à Direcção de Serviços Técni-
cos/Divisão de Formação Técnica. Genericamente caracterizam-se pelo 
exercício das seguintes funções: i) apoio técnico na gestão da formação e 
execução do processo técnico-pedagógico das acções inseridas no Plano 
de Formação da ASAE e em candidaturas co-financiadas, nomeadamente 
para a execução das seguintes actividades:

a) Apoio técnico-pedagógico especializado ao Plano de Formação 
da ASAE em todas as fases do ciclo da formação, designadamente no 
diagnóstico das necessidades de formação, planeamento, concepção, 
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação;

b) Submissão e gestão de candidaturas a co-financiamento, incluindo 
a introdução de dados em sistemas de informação (vertentes pedagógica 
e financeira);

c) Organização e execução de processos técnico-pedagógicos das 
acções incluídas no Plano de Formação da ASAE e de candidaturas a 
co-financiamento;

d) Execução de relatórios de avaliação, informações e pareceres 
técnicos na área da qualificação profissional e inserção de dados em 
sistemas de informação;

e) Efectuar as actividades específicas inerentes a um Coordenador de 
Acção de Formação, nos termos do Regulamento Geral da Formação 
interno, incluindo o acompanhamento da formação na sede ou serviços 
regionais.

f) Apoio técnico à gestão das participações da ASAE em sessões 
externas de esclarecimento e nos pedidos de estágio profissionais.

8 — Local de Trabalho — Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica/Serviços Centrais, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 
em Lisboa.

9 — Posicionamento remuneratório — O posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado, terá em conta o preceituado no artigo 55.º 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, após o termo do procedimento 
concursal, sendo efectuado em obediência aos limites fixados pelo n.º 1 
do artigo 26.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.

10 — Requisitos de admissão — Ser detentor de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado ou encontrar-se em situação 
de mobilidade especial e possuir os requisitos enunciados no artigo 8.º 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

10.1 — Requisito específico:
Habilitações académicas: habilitações literárias ao nível da licencia-

tura ou superior.

10.2 — Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habi-
litacional por formação adequada ou experiência profissional.

10.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se pretende com o presente procedimento concursal.

10.4 — Não podem ainda ser admitidos candidatos com remuneração 
inferior à segunda posição remuneratória da carreira geral e categoria de 
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técnico superior, conforme n.º 10 do artigo 24.º, da Lei n.º 55-A/2010, 
de 31 de Dezembro (1.201,48€).

11 — Constituem requisitos preferenciais, os seguintes:
Estar habilitado com carta de condução;
Disponibilidade para realização de serviço externo em todo o País;
Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador.

12 — Apresentação da candidatura:
12.1 — Prazo — O prazo para a presentação da candidatura é de 10 

dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.

12.2 — Formalização da candidatura — Nos termos das disposi-
ções conjugadas dos artigos 27.º e 51.º, da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro, a candidatura deve ser formalizada em suporte 
de papel, mediante o preenchimento obrigatório do formulário 
próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11.321/2009 e publicado no 
Diário da República, 2.ª série, de 8 de Maio de 2009, disponível 
para download na página electrónica da ASAE (www.asae.pt), em 
“ASAE — Recursos Humanos — Concursos — Novos recruta-
mentos”.

12.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorrecto dos 
elementos relevantes constantes do formulário de candidatura por 
parte do candidato determina a sua exclusão ao procedimento con-
cursal.

12.4 — Os requerimentos de candidatura deverão ser entregues pes-
soalmente, após o seu correcto preenchimento, durante as horas normais 
de funcionamento da secção de Expediente da ASAE, sita na Av. Conde 
de Valbom, n.º 98, 1050 — 070 Lisboa, ou por carta registada com aviso 
de recepção para a mesma morada, endereçada à ASAE, Divisão de 
Recursos Humanos e Expediente, em envelope fechado com indicação 
exterior “procedimento concursal comum para preenchimento de dois 
postos de trabalho da carreira técnica superior — D.S.T./D.F.T.”, bem 
como do número do Aviso de abertura, devendo a sua expedição ocorrer 
até ao termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, findo o qual 
não serão as mesmas consideradas.

12.5 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
electrónico.

12.6 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem 
constar, designadamente, as habilitações literárias e as funções que 
exerce, bem como as que exerceu, com a indicação dos respectivos 
períodos de permanência, as actividades relevantes, assim como 
a formação profissional detida (cursos, especializações, estágios, 
seminários, acções de formação, etc., com referência à sua duração 
em dias e horas e as entidades promotoras) os quais, no entanto, só 
poderão ser tidos em conta pelo júri se devidamente comprovados, 
mediante fotocópia legível. Estes elementos só serão considerados 
quando relacionados com o posto de trabalho caracterizado no ponto 
7. do presente Aviso;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e profis-
sionais;

c) Fotocópia legível do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte ou do cartão de cidadão;

d) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, com data pos-
terior à do presente Aviso, emitida pelo órgão ou serviço de origem, da 
qual conste inequivocamente:

i) A identificação da carreira e da categoria de que o candidato é 
titular;

ii) A identificação da natureza da relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida e a respectiva antiguidade;

iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado, 
com indicação do respectivo valor;

iv) A avaliação do desempenho, com referência aos valores quanti-
tativos e qualitativos, obtida nos últimos três anos, ou sendo o caso, a 
indicação dos motivos de não avaliação em 1 ou mais anos, nos termos e 
para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro;

e) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com 
data posterior à do presente Aviso, na qual conste a caracterização das 
funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo trabalhador em SME, por 
último ocupou.

12.6.1 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos de admissão, bem como os indispensáveis para efectuar a 
avaliação do candidato, nomeadamente, o curriculum vitae, determinam 
a exclusão do concurso, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.

12.6.2 — A não apresentação dos restantes documentos determina 
a não valorização, dos factos ou situações que por eles deveriam ser 
comprovados.

12.6.3 — O júri pode exigir aos candidatos sujeitos a avaliação cur-
ricular que apresentem documentos comprovativos de factos por eles 
referidos no currículo que possam relevar para a apreciação do seu mérito 
e que se encontrem deficientemente comprovados.

12.6.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12.6.5 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 

da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

13 — Métodos de selecção: Considerando que a Divisão de For-
mação Técnica tem vindo a debater-se com um grave problema de 
falta de recursos humanos e no intuito de assegurar a prossecução 
das atribuições e competências que lhe estão cometidas, afigurando-
se como absolutamente necessário garantir a ocupação dos postos 
de trabalho em questão e no sentido de assegurar o cumprimento 
dos prazos legais estabelecidos no Plano de Formação da ASAE, o 
presente procedimento reveste carácter urgente, pelo que, apenas 
será utilizado, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do ar-
tigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, um único método 
de selecção obrigatório — avaliação curricular — complementado 
por entrevista profissional de selecção como método de selecção 
facultativo.

13.1 — Carácter eliminatório: cada um dos métodos de selecção tem 
carácter eliminatório, sendo excluídos do procedimento, os candidatos 
que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em algum desses 
métodos de selecção.

14 — Avaliação Curricular: A avaliação curricular visa anali-
sar a qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as 
funções que têm desempenhado na categoria e no cumprimento 
ou execução da atribuição, competência ou actividade em causa, 
designadamente:

a) A habilitação académica de base;
b) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 

descritas no ponto 7. do presente Aviso, destinada a avaliar se, e em que 
medida, os candidatos dispõem das competências técnicas necessárias 
ao exercício da função;

c) A formação profissional relacionada com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função;

d) A avaliação do desempenho, relativa ao último período (não supe-
rior a três anos) em que o candidato cumpriu ou executou actividades 
idênticas à do posto de trabalho a ocupar.

14.1 — Na avaliação curricular é adoptada a escala de valoração de 
0 a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma carác-
ter eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem 
valoração inferior a 9,5 valores, não lhes sendo aplicável, nesse caso, o 
método de selecção seguinte.

15 — Método de selecção facultativo ou complementar: O método 
de selecção facultativo ou complementar a utilizar será a entrevista 
profissional de selecção.

15.1 — Entrevista profissional de selecção: Visa avaliar, de forma 
objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comporta-
mentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevis-
tador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal.

15.2 — A entrevista profissional de selecção, de carácter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será elabo-
rada uma ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada.

16 — Ponderação e sistema de valoração final dos métodos de se-
lecção — A classificação final dos métodos constituídos pela avaliação 
curricular e entrevista profissional de selecção será obtida numa escala 
de 0 a 20 valores, com expressão até às centésimas, e resulta da aplicação 
da seguinte fórmula:

CF = 0,70 AC + 0,30 EPS
Sendo que:
CF — Classificação Final
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Selecção
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17 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da ASAE e disponibilizada 
na sua página electrónica.

18 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização 
dos métodos de selecção, por notificação, nos termos previstos no ar-
tigo 32.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, e por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
citada Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local da realização 
dos métodos de selecção.

19 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do ar-
tigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, notificados por 
uma das formas previstas nas alíneas a), b) c) ou d) do n.º 3 do mesmo 
artigo, para a realização da audiência de interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

19.1 — O exercício do direito de participação dos interessados é 
obrigatoriamente efectuado através do modelo de formulário tipo, 
aprovado pelo Despacho n.º 11.321/2009 e publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 8 de Maio de 2009, disponível para download 
na página electrónica da ASAE (www.asae.pt), em “ASAE — Recursos 
Humanos — Concursos — Novos recrutamentos”.

20 — Os candidatos aprovados no método de selecção obrigatório 
são convocados para a realização do método seguinte, por uma das 
formas elencadas no n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro.

21 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos 
têm acesso às actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que o solicitem.

22 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento é efectuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 
valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de selecção, considerando-se 
não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 
9,5 valores.

23 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de Janeiro.

24 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível 
e público da ASAE, e disponibilizada na sua página electrónica (www.
asae.pt)

25 — O recrutamento efectua-se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

26 — Composição do júri do procedimento — O júri do presente 
procedimento tem a seguinte composição:

Presidente — Lic. Carlos Alberto Dias Martins, Director de Serviços 
Técnicos;

1.º Vogal efectivo — Lic. João Pedro Rodrigues Machado, Chefe da 
Divisão de Formação Técnica;

2.º Vogal efectivo — Lic. Clementina Isabel Lopes da Fonseca, Téc-
nica Superior.

1.º Vogal suplente — Lic. Ana Maria Rolo de Oliveira, Chefe da 
Divisão de Informação e Documentação;

2.º Vogal suplente — Lic. Maria Olímpia Coelho Pelica, Técnica 
Superior.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efectivo.

27 — Em consonância com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o presente Aviso será 
publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º 
dia útil seguinte à presente publicação no Diário da República, na 

 Despacho n.º 8185/2011
Dando cumprimento ao disposto no Decreto -Lei n.º 170/2008, de 26 de 

Agosto, foi aprovado, através do Despacho n.º 23337/2009, de 23 de Outu-
bro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2067, de 23 de Outubro 
de 2009, o Regulamento de Uso de Veículos (RUV) da Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que regulamenta a utilização 
da frota automóvel afecta a esta Autoridade.

Considerando, todavia experiência entretanto adquirida, cumpre pro-
ceder à alteração de alguns procedimentos relativos a esta matéria.

Assim, determino o seguinte:
1 — É aprovado o Regulamento de Uso de Veículos (RUV) da Auto-

ridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), anexo ao presente 
despacho e do qual faz parte integrante.

2 — O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.
3 — Fica revogado o Regulamento de Uso de Veículos (RUV) da 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), aprovado 
pelo Despacho n.º 23337/2009, de 23 de Outubro, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 2067, de 23 de Outubro de 2009.

14 de Abril de 2011. — O Inspector -Geral, António Nunes.

ANEXO

Regulamento de Uso de Veículos (RUV) da Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente Regulamento de Uso de Veículos — RUV visa regula-
mentar e organizar a utilização da frota automóvel da Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE), estabelecendo normas e 
procedimentos, tendo em vista uma gestão racional, eficiente e centra-
lizada dos veículos do PVE sob sua utilização.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente regulamento aplica -se à frota de veículos da ASAE, en-
quanto entidade utilizadora do PVE, e a todos os trabalhadores que 
utilizem os mesmos, independentemente da modalidade de constituição 
da relação jurídica de emprego público.

Artigo 3.º
Caracterização da frota automóvel

1 — Os veículos que integram a frota automóvel da ASAE são 
classificados, nos termos do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 170/2008, 
de 26 de Agosto, em veículos especiais, os quais se destinam a 
satisfazer necessidades de transporte específicas e diferenciadas, 
designadamente no exercício das funções de fiscalização cometidas 
à ASAE.

2 — A frota automóvel da ASAE distribui -se da seguinte forma: 

Tipo

Aquisição ou próprio Aluguer operacional de veículos — AOV

N.º Percentagem N.º Percentagem

Serviços gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2,7 0 0
Especiais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 97,3 57 100,0 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 100,0 57 100,0

Distribuição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,2 % 27,8 % 

página electrónica da Autoridade de Segurança Alimentar e Econó-
mica (www.asae.pt), e em jornal de expansão nacional, por extracto, 
no prazo máximo de três dias úteis contado da data de publicação 
no Diário da República.

27 de Maio de 2011. — O Inspector-Geral, António Nunes.
204755984 




