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De novembro de 1999 a julho de 2001: adjunta do Gabinete da Mi-
nistra da Saúde do 14.º Governo Constitucional, com atribuições na 
área económico  -financeira;

De abril de 1995 a novembro de 1999: chefe da Divisão de Acompa-
nhamento e Avaliação de Programas, no DPP, coordenando a preparação 
do PIDDAC em consonância com as entidades responsáveis no quadro 
dos diferentes ministérios;

De janeiro de 1991 a abril de 1995: chefe da Divisão dos Investimentos 
em Equipamentos Sociais e Qualidade de Vida, no DCP, participando, 
nomeadamente, na conceção dos instrumentos de notação do PIDDAC;

De novembro de 1985 a janeiro de 1991: técnica superior de 1.ª classe 
no DCP, colaborando na preparação da proposta de programa de inves-
timentos da administração central e procedendo ao acompanhamento 
da execução do PIDDAC;

De março de 1979 a novembro de 1986: monitora e, a partir do início 
de 1981, assistente no ISEG, da Universidade Técnica de Lisboa (UTL), 
com prestação de serviço docente e participação no Núcleo de Estudos 
Regionais e Urbanos da UTL
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 1960/2013

Organismo de Verificação Metrológica de garrafas utilizadas 
como recipiente de medida

1 — Através da Portaria n.º 15/91, de 9 de janeiro, foi publicado 
o regulamento de controlo metrológico das garrafas utilizadas como 
recipiente de medida.

2 — Verifica -se a necessidade de descentralizar a realização das 
operações de controlo metrológico envolvidas, por forma a simplificar 
os procedimentos administrativos, sem prejuízo do necessário rigor 
metrológico.

3 — Assim, para efeitos de aplicação da Portaria n.º 15/91, de 9 de 
janeiro, e nos termos da alínea c),do ponto 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 291/90, de 20 de setembro, determino: 

a) É reconhecida a qualificação à empresa Lusofactor — Metrologia, 
Consultoria e Ensaios, L.da, com sede na Rua Manuel Teixeira Gomes, 
n.º 34, 1.º esquerdo, 2620 -385 Ramada, para a execução das operações 
de controlo metrológico no âmbito das garrafas utilizadas como reci-
piente de medida.

b) Das operações envolvidas, serão mantidos em arquivo os certifica-
dos de verificação correspondentes às operações de controlo metrológico 
realizadas, nos termos da lei.

c) Mensalmente, deverá a empresa enviar ao IPQ uma relação das 
entidades que realizaram o controlo metrológico, assim como efetuar o 
pagamento dos montantes correspondentes às operações de controlo me-
trológico realizadas, até ao dia 10 do mês seguinte, mediante cheque en-
dossado ao Instituto Português da Qualidade, remetido ao Departamento 
de Metrologia, Rua António Gião, n.º 2, 2829 -513 CAPARICA;

d) O valor da taxa aplicável às operações previstas no Regulamento 
acima referido, será definido por Despacho e será revisto anualmente.

4 — O presente despacho é válido até 31 de dezembro de 2015, e 
substituí o Despacho n.º 4155/ 2010, publicado no DR (2.ª série), n.º 47, 
de 9 de março de 2010.

14 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos. 
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 Despacho n.º 1961/2013

Organismo de Verificação Metrológica das quantidades
de produtos pré -embalados, líquidos e sólidos

1 — Através da Portaria n.º 1198/91, de 18 de dezembro, foi publicado 
o regulamento de controlo metrológico das quantidades dos produtos 
pré -embalados.

2 — Verifica -se a necessidade de descentralizar a realização das 
operações de controlo metrológico envolvidas, por forma a simplificar 
os procedimentos administrativos, sem prejuízo do necessário rigor 
metrológico.

3 — Assim, para efeitos de aplicação da Portaria n.º 1198/91, de 18 
de dezembro, e nos termos da alínea c), do ponto 1 do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, determino:

a) É reconhecida a qualificação à empresa Lusofactor — Metrologia, 
Consultoria e Ensaios, L.da, com sede na Rua Manuel Teixeira Gomes, 
n.º 34, 1.º esquerdo, 2620 -385 Ramada, para a execução das operações 
de controlo metrológico das quantidades dos produtos pré -embalados, 
líquidos e sólidos, no território nacional;

b) Mensalmente, deverá a empresa enviar ao IPQ uma relação 
das entidades que realizaram o controlo metrológico, assim como 
efetuar o pagamento dos montantes correspondentes às operações 
de controlo metrológico realizadas, até ao dia 10 do mês seguinte, 
mediante cheque endossado ao Instituto Português da Qualidade, 
remetido ao Departamento de Metrologia, Rua António Gião, n.º 2, 
2829 -513 Caparica;

c) Das operações envolvidas, serão mantidos em arquivo os certifica-
dos de verificação correspondentes às operações de controlo metrológico 
realizadas, nos termos da lei;

d) O valor da taxa aplicável às operações previstas no regula-
mento acima referido, será definido por despacho e será revisto anu-
almente.

4 — O presente despacho é válido até 31 de dezembro de 2015, e 
substituí o Despacho n.º 4154/ 2010, publicado no DR (2.ª série), n.º 47, 
de 9 de março de 2010.

14 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos. 
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Secretaria-Geral

Despacho n.º 1962/2013
Por meu despacho de 17 -01 -2013, foi autorizada a licença sem remu-

neração pelo período de dois anos, com início em 01 -01 -2013, ao técnico 
superior Mário José Loforte Teixeira Ribeiro, colocado em situação de 
mobilidade especial, nos termos do n.º 1 do artigo 234.º, do Anexo I, do 
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 
Lei n.º 59/2008, conjugado com a alínea b) do n.º 2 do artigo 38.º da 
Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro.

25 de janeiro de 2013. — O Secretário -Geral, Rui Dias Fernandes.
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