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Serviços de Qualidade; Gestora de projeto da Intranet, do sítio na internet 
e do BTE -Digital; responsável pelo Boletim Estatístico do Ministério 
(09/2006 -09/2007);

Gestora de projeto do sítio na Internet da Direção -Geral de Estudos, 
Estatística e Planeamento (DGEEP), da Intranet, do “BTE Digital” 
e da Newsletter; Administradora dos conteúdos da DGEEP no Por-
tal do Cidadão; Responsável pelo Boletim Estatístico do Ministério 
(10/2003 08/2006);

Responsável pela Área de Promoção e Difusão de Informação (APDI) 
do Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Pro-
fissional (DETEFP), tendo como principal função a gestão e manutenção 
do sítio na internet e a conceção e gestão da Intranet. Responsável pelo 
Boletim Estatístico do Ministério (iniciado 1996); Assessoria à Direção 
(01/2002 -09/2003);

Responsável pelo Núcleo de Indicadores Sociais do Departamento 
de Estatística do Trabalho, Emprego e Formação Profissional (DE-
TEFP) do Ministério do Trabalho e da Solidariedade (MTS), tendo 
coordenado, em parceria, o projeto “Trabalho Infantil Fase I: “Carac-
terização e Quantificação do Trabalho Infantil” e Fase II — “Escolas” 
(04/1998 -12/2001);

Responsável pelo Núcleo de Indicadores Regionais e Séries do De-
partamento de Estatística (DE) do Ministério para a Qualificação e o 
Emprego (MQE) (06/1997 -03/1998);

Entrou para o Departamento de Estatística do Departamento de Esta-
tística (DE) do Ministério do Emprego e da Segurança Social (MESS) 
prestando colaboração técnica fazendo parte do Grupo de Trabalho 
responsável pela conceção e execução dos Indicadores Regionais de 
Emprego 1985 -1991; terminado o projeto restou colaboração na Divisão 
de Informação Estatística (11/1991 -06/1997).

Outras atividades:
Duas missões de cooperação a Cabo Verde para a conceção e realiza-

ção de um inquérito ao Setor Informal da Economia (1995;1997).

Formação profissional mais relevante:
Certificado ECDL Core;
Curso “Utilização do SPSS Avançado for Windows;
Curso “Estatística e Análise de Dados”;
Curso “Programação em PHP e MySQL”.
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 Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes Terrestres, I. P.

Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte

Aviso (extrato) n.º 2357/2013
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., faz saber 

que a empresa Minho Bus — Transportes do Minho, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, com sede na Praça da Estação Rodoviária, concelho de 
Braga, requereu a concessão de uma carreira de passageiros em regime 
regular entre Barcelos (CCT), concelho de Barcelos e Braga (CCT) 
(por A 11), concelho de Braga, ambos do distrito de Braga, passando 
por Ipca e Ferreiros.

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Trans-
portes em Automóveis, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 37 272, de 31 de 
dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar -se 
sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da data da 
presente publicação, para o que podem consultar o respetivo processo 
na Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte, sita na 
Avenida de Fontes Pereira de Melo, 485 -527, Porto.

25 de janeiro de 2013. — O Diretor Regional, Fernando Lucas Oli-
veira.
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 2615/2013

Certificado de reconhecimento de qualificação 
de instalador de tacógrafos n.º 101.24.07.6.68

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90 
de 20 de setembro e do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto—Lei n.º 272/89 

de 19 de agosto e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86 de 25 
de outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro 
e das disposições da Portaria n.º 299/86 de 20 de junho, é reconhecida 
a qualificação à empresa:

Auto-Sueco Coimbra 2 Vehicles, Unipessoal, L.da

Unidade de Negócio de Albergaria-A-Velha
EN 1, Zona Industrial — Apartado 40
3854-909 ALBERGARIA-A-VELHA

na qualidade de INSTALADOR de tacógrafos homologados de acordo 
com o Regulamento CE n.º 1360/2002 de 13 de junho de 2002, estando 
autorizado a realizar a 2.ª fase da Primeira Verificação e a Verificação 
Periódica Bienal e a colocar a respetiva marca própria, abaixo indicada, 
e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de insta-
lador de tacógrafos n.º 101.24.07.6.68, da empresa Auto Sueco (Coim-
bra), L.da, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 171, de 5 de 
setembro de 2007.

28 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

Direção-Geral do Território

Despacho n.º 2616/2013
Para os devidos efeitos, determino a publicação do texto da 3.ª Adenda 

ao contrato n.º 16/2002 relativo a “Requalificação da zona do parque 
recreativo da cidade do Barreiro”, anexo ao presente despacho.

30 de janeiro de 2013. — O Diretor -Geral, Paulo V. D. Correia.

ANEXO

Contrato -programa

Requalificação da zona do parque recreativo 
da cidade do Barreiro

Contrato n.º 16/2002

Processo n.º LVT -002/L5/02

Medida 2 do Despacho Normativo n.º 45 -A/2000, de 21 de dezembro

3.ª Adenda

Em 26 de dezembro de 2012, entre o Estado representado pela 
Direção -Geral do Território (DGT) e pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR -LVT) e a 
Câmara Municipal do Barreiro, é outorgada, de acordo com o regime 
previsto no Decreto -Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro e no Despacho 
Normativo n.º 45 -A/2000, de 21 de dezembro, a presente adenda ao 
contrato -programa de cooperação técnica e financeira, celebrado entre 




