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Em Anexo: Nota curricular

Nota Curricular
Marcelo Alfredo Godinho Rebanda.
Nasceu a 22 de maio de 1968, em Lisboa.
Licenciado em Direito pela Universidade Internacional e pós-gra-

duado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas (1995). Foi bolseiro, no âmbito do projeto ‘‘Eras-
mus’’, na Faculdade de Direito de Pisa. Frequência da pós-graduação 
em Legística e Ciência da Legislação da Faculdade de Direito de 
Lisboa. Seminário de Direito Europeu da Faculdade de Direito de 
Urbino. Participou no programa ‘‘Praticum’’, da Organização Mun-
dial de Turismo. É quadro do Instituto do Turismo de Portugal, I.P. 
(Ingresso na ex-Direcção-Geral do Turismo, em 1994), foi Adjunto 
dos Secretários de Estado do Turismo e do Ministro do Turismo, 
respetivamente, nos XV e XVI Governos Constitucionais, chefe de 
divisão no ex-Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Traba-
lho e exerceu advocacia por conta própria e na Raposo Bernardo e 
Associados, Sociedade de Advogados. Fez parte dos órgãos sociais 
da Academia da Universidade Internacional e do Sporting Clube de 
Portugal e foi colaborador da UCCLA-União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa. De julho de 2011 a fevereiro de 2013, foi adjunto 
da Secretária de Estado do Turismo.

206751848 

 Despacho n.º 2769/2013
1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, designo como técnica especialista a licenciada Ana Sofia 
Nabais de Carvalho Bernardo dos Santos, Inspetora Principal da Auto-
ridade para as Condições do Trabalho, para realizar estudos e trabalhos 
no âmbito das respetivas habilitações e qualificações profissionais no 
meu gabinete.

2. Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido Decreto-
-Lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos.

3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto -Lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde o dia 1 de fevereiro de 2013.

4. Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo 
orçamento do meu gabinete.

5. Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página electrónica do Governo.

8 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado do Turismo, Adolfo 
Miguel Baptista Mesquita Nunes.

Em Anexo: Nota curricular

Ana Sofia Nabais de Carvalho Bernardo dos Santos
Nasceu em Angola, a 15 de outubro de 1974.
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa em 1997, frequentou pós -graduação em Direito do Trabalho 
e da Segurança Social na mesma Faculdade, sendo pós -graduada em 
Gestão Empresarial, pelo Indeg/Iscte. Concluiu o estágio da ordem dos 
Advogados em 1999, tendo colaborado em sociedade de advogados 
até 2001. É Inspetora principal na carreira de inspeção superior da 
Autoridade para as Condições do Trabalho, tendo assumido funções 
de inspeção em 2003 no Ex -Instituto de Desenvolvimento e Inspeção 
das Condições de Trabalho (Inspeção Geral do Trabalho). Foi asses-
sora jurídica do Secretário de Estado do Turismo no XVIII Governo 
da República e, desde julho de 2011 a fevereiro de 2013, adjunta da 
Secretária de Estado do Turismo.
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 Despacho n.º 2770/2013
1. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.ºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo como técnico especialista o licenciado Nuno Manuel 
Canal Madeira, Técnico Superior do Instituto do Turismo de Portugal, 
I.P., para realizar estudos e trabalhos no âmbito das respetivas habilita-
ções e qualificações profissionais no meu gabinete.

2. Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º, do referido Decreto-
-Lei, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos.

3. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto -Lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos desde o dia 1 de fevereiro de 2013.

4. Os encargos com a remuneração do designado são assegurados 
pelo orçamento do meu gabinete.

5. Fica, ainda, o designado, autorizado a exercer atividade de docência 
em instituições de ensino superior, nos termos e para os efeitos do n.º 3 
do artigo 7º, do referido Decreto -Lei.

6. Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página electrónica do Governo.

8 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado do Turismo, Adolfo 
Miguel Baptista Mesquita Nunes.

Em Anexo: Nota curricular

Nuno Manuel Canal Madeira
Nasceu em Loulé, em 22 de outubro de 1966.
Trabalhou no Instituto do Turismo de Portugal, I.P., na área da 

Promoção Turística, sendo mestre em Gestão e Estratégia Industrial e 
licenciado em Gestão de Empresas. Foi adjunto do Secretário de Estado 
do Turismo e do Ministro do Turismo nos XV e XVI Governos da 
República. Fez um percurso profissional ligado ao turismo desde 1995, 
iniciado no Icep, em áreas como a promoção operacional, planeamento 
estratégico, análise económica e estatística e financiamentos. Antes 
foi consultor de gestão e de formação. Lecciona desde 1999, tendo 
colaborado em diversos estabelecimentos. Atualmente é professor 
convidado do ISLA Campus Lisboa Laureate, no curso de Turismo. 
Foi adjunto da Secretária de Estado do Turismo, de julho de 2011 a 
fevereiro de 2013.

206751912 

 Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa
Aviso (extrato) n.º 2476/2013

Por deliberação de 5 de fevereiro de 2013 do Conselho Executivo 
da Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, de acordo 
com o n.º 2 do artigo 2.º e nas alíneas e) e f ) do n.º 1 e b) do n.º 2 
do artigo 6.º da Lei n.º 1/2009, de 5 de janeiro, e dos artigos 118.
º e 120.º do Regulamento de Transporte em Automóveis, aprovado 
pelo Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro de 1948, foi autorizado 
o cancelamento dos alvarás n.º 5179, 7492, 6220, 3128, 7658, 6119, 
1048 e 7436, relativos a concessões de carreiras rodoviárias de serviço 
público de passageiros, requerido por Transportes Sul do Tejo, S. A., 
contribuinte n.º 503 344 451, com sede na Rua Marcos Portugal, 
Laranjeiro, 2810 -260, Almada.

6 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho Executivo, 
Germano Martins.

306739414 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 2771/2013

Certificado de Reconhecimento de Qualificação de Reparador
e Instalador de Tacógrafos n.º 101.25.12.6.033

Ao abrigo do artigo 8.º n.º 1c) do Decreto -Lei n.º 291/90 de 20 de 
setembro e do artigo 4.º n.º 3 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:

Vulcal — Vulcanizações e Lubrificantes, S. A.
Estrada de Leiria — Emporão
3101 -901 Pombal

na qualidade de reparador e instalador de tacógrafos, estando autorizado 
a realizar as 1.ª e 2.ª fases da Primeira Verificação e as Verificações 
Periódicas bienal e a colocar a respetiva marca própria, em anexo, e os 
símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem previstos nos 
respetivos esquemas constantes dos processos arquivados no Instituto 
Português da Qualidade.

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

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de ins-
talador de tacógrafos n.º 101.25.08.6.022, da empresa Vulcal — Vul-
canizações e Lubrificantes, S. A., publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 114, de 16 de junho de 2008.

28 de dezembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos. 
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 Despacho n.º 2772/2013

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.12.6.005

Ao abrigo do artigo 21.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 46/2005, de 23 de 
fevereiro e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de 7 de 
abril, é reconhecida a qualificação à empresa:

José Albino Fernandes — Sociedade de Reparações Elétricas 
Auto, L.da, Zona Industrial de Loulé, Lote 34, 8100 -272 Loulé, na qua-
lidade de Instalador de dispositivos limitadores de velocidade, estando 
autorizado a colocar a respetiva marca própria, em anexo, nos locais 
previstos nos respetivos esquemas 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 dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.97.6.068, da 
empresa Eletro Loulé de José Albino Fernandes, publicado no Diário 
da República, 3.ª série, n.º 239, de 15 de outubro de 1997.

10 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques 
dos Santos. 
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 Despacho n.º 2773/2013

Aprovação do modelo n.º 601.42.12.3.23
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 797/97, de 1 de 
setembro, aprovo o opacímetro, marca Texa, modelo Opabox Autopower, 
fabricado por Texa, S.p.A., com sede na rua 1.º de Maggio, 9, 31050 
Monastier di Travisso, Itália., e requerido pela firma Stand ASLA, S. A., 
com sede na Rua do Progresso, 330, 4455 -530 Perafita.

1 — Descrição sumária
Este opacímetro é um aparelho de fluxo parcial que utiliza o fenómeno de 

absorção dum feixe luminoso por uma amostra de gás de escape dum veículo 
com motor a gasóleo.

2 — Constituição
O instrumento de medição é constituído pelas seguintes unidades:
Módulo de medição de opacidade Opabox autopower;
Sonda de Medição e tubo flexível;
Unidade de avaliação, comando e indicação.

O módulo de medição é constituído por uma câmara de medição com 
um comprimento efetivo de 200 mm e diâmetro interno de 26 mm, aque-
cida, câmaras laterais de limpeza e um ventilador que gera uma cortina de 
ar fresco de varrimento através de ventilador duplo, que limpa e protege 
tanto o emissor com díodos LED verde tipo Agilent HLMP 3950, que 
emitem a um comprimento de onda de 565 nm e e um recetor que é um 
fotodíodo tipo Vishay Telefunken BPW21R com filtro verde.

O módulo de medição leva incorporado um microcontrolador que 
realiza o processamento dos dados de medida e de comunicação com 
o CDS (Sistema compacto de diagnóstico) ou com o PC. Ambos os 
dispositivos são conectados um ao outro por RS 232 ou por módulo 
Bluetooth. Este instrumento de medição pode funcionar com fonte de 
alimentação externa, bateria interna, ou por bateria externa.

O software no PC é usado para controlar o processo de medição, analisar os 
dados gerados pelo transmissor de medição e exibir os valores de medição. 
Os valores transmitidos não são calculados ou compensados Eles só são exi-
bidos para o utilizador, de modo que esse utilizador possa interagir com eles.

Sonda de extração e tubo flexível:
1 — A sonda de extração de gases utiliza -se para extrair a amostra de 

gás do tubo de escape de um veículo e através do tubo flexível é enviada 
para a câmara de medição.

2 — Características:
Tubo 1/sonda 1:
Sonda 1 de aço inoxidável de comprimento de 65 mm e diâmetro 

de 10 mm;
Tubo Flexível 1 de silicone de comprimento de 1000 mm.

Tubo 2/sonda 2:
Sonda 2 de aço inoxidável de comprimento de 40 mm (acoplada à 

sonda 1) e diâmetro de 27 mm;
Tubo 2, como tubo 1, comprimento de 1000 mm e em silicone.

3 — Condições ambientais
Temperatura de funcionamento: de 5°C a 40°C;
Pressão: 850 hPa a 1060 hPa;
Humidade relativa: 0 % a 95 % (sem condensação).

4 — Características metrológicas 

Intervalo
de medição

Intervalo
de indicação Resolução

Opacidade  . . . . . . . . . . . . . 0,0 % -99,9 % 0,0 % -99,9 % 0,1 %

Coeficiente de absorção (K) 0,00 m -1 -9,99 m -1 0,00 m -1 -9,99 m -1 0,01 m -1

Tempo de aquecimento  . . . 15 min

 5 — Inscrições
Os instrumentos comercializados ao abrigo deste Despacho deverão 

possuir em placa própria ou autocolante destrutível, as seguintes ins-
crições de forma legível e indelével:

Marca;
Modelo;
Número de série;
Ano de fabrico;
Nome ou marca do fabricante ou do importador;
Unidade de leitura;
Intervalo de medição;
Comprimento efetivo da câmara de medição;
Comprimento do(s) tubo(s) flexíveis
Comprimento das sondas de extração

6 — Marcação
Os instrumentos deverão possuir de forma bem legível e indelével, 

com o símbolo constante do anexo I da Portaria n.º 962/90, de 9 de ou-
tubro, a marcação com a identificação numérica apresentada no símbolo 
correspondente ao símbolo de aprovação seguinte: 

  




