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31 de dezembro, pelos Decretos-Leis n.°s 200/2006, de 25 de outubro, 
105/2007, de 3 de abril, 40/2011, de 22 de março, 5/2012, de 17 de 
janeiro, 123/2012, de 20 de junho, e pela Resolução da Assembleia da 
República n.° 86/2011, de 11 de abril;

Considerando que, nos termos previstos no n.° 6 do artigo 19.° do 
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e órgãos da administração cen-
tral, o júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta 
indicando três candidatos, entre os quais o Engenheiro Jorge Manuel 
Diogo Marques dos Santos;

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.°s 4 e 5 do artigo 19.° 
da Lei n.° 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.°s 51/2005, 
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 57/2011, de 28 de no-
vembro, 24/2012, de 9 de julho, 66-B/2012, de 31 de dezembro, pelos 
Decretos-Leis n.°s 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril, 
40/2011, de 22 de março, 5/2012, de 17 de janeiro, 123/2012, de 20 de 
junho, e pela Resolução da Assembleia da República n.° 86/2011, de 
11 de abril, determino o seguinte:

1- Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de 
cinco anos, renovável por igual período, engenheiro Jorge Manuel Diogo 
Marques dos Santos para exercer o cargo de Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto Português da Qualidade, I. P., cujo currículo aca-
démico e profissional consta da nota curricular publicada em anexo ao 
presente despacho e que dele faz parte integrante.

2- O presente despacho produz efeitos a partir do dia 18 de março 
de 2013.

12 de março de 2013. — O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira.

ANEXO

 Nota Curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Jorge Manuel Diogo Marques dos Santos
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 18 de abril de 1948

2 - Habilitações académicas:
1988 - PADE - Programa de Alta Direção de Empresas do Instituto de 

Estúdios Superiores de la Empresa da Universidade de Navarra, em coo-
peração com a AESE, Associação de Estudos Superiores de Empresa;

1971 - Licenciatura em Engenharia Químico-lndustrial, pela Facul-
dade de Engenharia da Universidade do Porto;

É membro da Ordem dos Engenheiros.

3 - Experiência profissional:
Desde maio de 2004 - Presidente do Instituto Português da Quali-

dade, I. P.;
Entre 2000 e maio de 2004- Adjunto da Administração, na SONAE 

SGPS;
Entre 1999 e 2000 - Administrador, na SONAE Participações Finan-

ceiras, e Presidente, na Ecociclo;
Entre 1992 e 1999 - Administrador, na SONAE Distribuição;
Entre 1989 e 1991 - Presidente da Área Estratégica de Negócios 

Transportes e Viagens, no Grupo SONAE;
Entre 1987 e 1989 - Vice-presidente da Comissão Executiva, na 

SONAE Investimentos, e Presidente da Área Estratégica de Negócios 
Agro-Indústria e Biotecnologia;

Entre 1974 e 1987 - Adjunto do Diretor Fabril, Diretor Industrial e 
Comercial, e membro da Administração (a partir de 1979), na COPAM - 
Companhia Portuguesa de Amidos;

Entre 1972 e 1982 - Assistente de Métodos Matemáticos, no ISE - 
Instituto Superior de Economia;

Entre 1971 e 1974 - Oficial Técnico Especialista de Engenharia Quí-
mica da Reserva Naval, na Marinha de Guerra Portuguesa.

4 - Formação profissional:
Driving Government Performance in Portugal, pelo Instituto Nacional 

de Administração;
O Conselho de Coordenação da Avaliação de Desempenho - Regu-

lamento e Funcionamento, pelo Instituto Nacional de Administração;
Gestão por Objetivos na Administração Pública, pela Paradoxo Hu-

mano;
Gestão do tempo e de Prioridades, pela Paradoxo Humano;
Third Business Roundtable with the Governement of Portugal, pela 

EIU;
Liderança Eficaz em Tempo de Crise, pelo Instituto Nacional de 

Administração;

TIC: Fazer melhor com menos custos, pela Associação de Estudos 
Superiores de Empresa;

Convenção Nacional de Compras Públicas, pela Agência Nacional 
de Compras Públicas.
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 Despacho n.º 4127/2013
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Ad-

ministração Pública (CReSAP) realizou procedimento concursal para o 
cargo de Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português da Quali-
dade, I. P., publicado pelo aviso n.º 14519/2012, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 209, de 29 de outubro de 2012, em obediência às regras de 
recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção superior da 
Administração Pública, previstas nos artigos 18.º e 19.º do estatuto do 
pessoal dirigente dos serviços e órgãos da administração central, regional 
e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 
3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, aplicáveis por 
força do n.º 4 do artigo 19.º da lei-quadro dos institutos públicos, aprovada 
pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 57/2011, de 28 de novembro, 
24/2012, de 9 de julho, 66-B/2012, de 31 de dezembro, pelos Decretos-
 -Leis n.ºs 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril, 40/2011, 
de 22 de março, 5/2012, de 17 de janeiro, 123/2012, de 20 de junho, e 
pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril;

Considerando que, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 19.º do 
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e órgãos da administração 
central, o júri do mencionado procedimento concursal apresentou pro-
posta indicando três candidatos, entre os quais o Engenheiro Ricardo 
Jorge Gomes Fernandes;

Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 19.º 
da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, 
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 57/2011, de 28 de no-
vembro, 24/2012, de 9 de julho, 66-B/2012, de 31 de dezembro, pelos 
Decretos-Leis n.ºs 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril, 
40/2011, de 22 de março, 5/2012, de 17 de janeiro, 123/2012, de 20 de 
junho, e pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 
11 de abril, determino o seguinte:

1- Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de 
cinco anos, renovável por igual período, o Engenheiro Ricardo Jorge 
Gomes Fernandes para exercer o cargo de Vogal do Conselho Diretivo 
do Instituto Português da Qualidade, I. P., cujo currículo académico e 
profissional consta da nota curricular publicada em anexo ao presente 
despacho e que dele faz parte integrante.

2- O presente despacho produz efeitos a partir do dia 18 de março 
de 2013.

12 de março de 2013. — O Ministro da Economia e do Emprego, 
Álvaro Santos Pereira.

ANEXO

Nota Curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Ricardo Jorge Gomes Fernandes
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 13 de setembro de 1955

2 - Habilitações académicas:
1998 - Especialização em Gestão da Qualidade, pela Universidade 

Aberta (UAb), parte curricular concluída do Mestrado em Gestão da 
Qualidade;

1992 - Pós-Graduação em Gestão Empresarial, pelo Instituto Nacional 
de Desenvolvimento Empresarial e Gestão/Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e da Empresa (INDEG/ISCTE);

1985 - Pós-Graduação em Engenharia da Qualidade, pela Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (UNL) / 
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ);

1979 - Licenciatura em Engenharia Mecânica, pelo Instituto Superior 
Técnico (IST);

É membro da Ordem dos Engenheiros.

3 - Experiência profissional:
Desde 2008 - Diretor do Departamento de Informação Desenvolvi-

mento e Assuntos Europeus, no Instituto Português da Qualidade, I. P. 
(IPQ, I. P.);

Entre 2002 e 2008 - Diretor de Serviços de Informação, Desenvolvi-
mento e Inovação, no IPQ, I. P.;
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Entre 2001 e 2002 - Assessor, no Gabinete do Secretário e Estado da 
Indústria, Comércio e Serviços, do XIV Governo Constitucional;

Entre 1999 e 2001 - Assessor da Presidência, no IPQ, I. P.;
Entre 1998 e 1999 - Assessor, no Serviço de Acreditação do IPQ, I. P.;
Entre 1997 e 1998 - Diretor do Laboratório Central de Metrologia, 

no IPQ, I. P.;
Entre 1996 e 1997 - Responsável pelo Núcleo de Certificação de 

Pessoas, no IPQ, I. P.;
Entre 1993 e 1996 - Assessor, no Serviço de Acreditação do IPQ, I. P.;
Entre 1991 e 1992 - Técnico Superior, no Serviço de Certificação 

do IPQ, I. P.;
Entre 1989 e 1991 - Diretor de serviços da Direção de Serviços da 

Qualidade Industrial, na Delegação Regional de Lisboa do Ministério 
da Indústria e Energia;

Entre 1988 e 1989 - Chefe de divisão da Divisão de Metrologia, na 
Delegação Regional de Lisboa do Ministério da Indústria e Energia;

Entre 1980 e 1987 - Técnico Superior, na Delegação Regional de 
Lisboa do Ministério da Indústria e Energia;

Docente universitário, no ISLA Campus Lisboa - Laureate Interna-
tional Universities e no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas 
Moniz (ISCSEM); 

Vogal de júris de provas para atribuição do título de especialista na área 
de Gestão da Qualidade, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 
e orientador e/ou co-orientador de teses da licenciatura em Ciências da 
Nutrição, no ISCSEM;

Autor de vários trabalhos, estudos e artigos publicados em revistas e 
boletins da especialidade e de comunicações apresentadas em congressos, 
seminários e conferências.

4 - Formação profissional:
2012 - FORGEP - Curso de Formação em Gestão Pública, pelo 

Instituto Nacional de Administração;
2010 - Curso de “Inglês para relações internacionais”, pelo Instituto 

Nacional de Administração;
2010 - A norma ISO 9001 como ferramenta de gestão das organi-

zações, pelo QUAL;
2009 - O Líder eficaz em tempos de crise, pelo Instituto Nacional de 

Administração;
2008 - Gestão de tempo e de prioridades, pela Paradoxo Humano;
2006 - Implementação do SIADAP: Questões emergentes, Direção-

Geral da Administração e do Emprego Público;
2005 - Formação de formadores para renovação do CAP do IEFP, ISQ;
2005 - Assessor Training Course, pela European Foundation for 

Quality Management (EFQM);
2003 - Competitividade, Inovação e Qualificação: Estratégias, Po-

líticas e Desafios, AIP.
206825436 

 Gabinete do Secretário de Estado das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações

Despacho n.º 4128/2013
Pelo Despacho n.º 8214/2011, de 30 de maio, do então Secretário de 

Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, N.º 113, de 14 de junho de 2011, foi decla-

rada a utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações das 
parcelas de terreno necessárias à construção da obra da “ER 238 – Cer-
nache do Bonjardim/Sertã (IC 8) – Lote 9 – expropriações”.

Considerando que, por razões de ordem técnica relativas à execução 
do projeto, surgiu a necessidade de rever e de se proceder a correções 
ao projeto de execução que determinou a expropriação de novas par-
celas, considerando também as vicissitudes que ocorrem ao longo da 
tramitação dos processos expropriativos, cujo suporte formal cadastral 
se revela desadequado da realidade ora constatada, designadamente no 
que respeita às áreas abrangidas pela obra, bem como no que respeita 
à inscrição matricial e ainda aos interessados identificados no suporte 
formal cadastral dos bens imóveis expropriados, torna -se necessário 
efetuar alterações à referida declaração de utilidade pública.

Considerando, ainda, que é do interesse público a continuação do 
empreendimento sem interrupções, ao abrigo dos artigos 1.º e 3.º, e 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e do n.º 2 
do artigo 15.º, todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 
n.º 168/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelas Leis n.ºs 13/2002, de 19 de fevereiro, 4 -A/2003, de 19 de feve-
reiro, e 67 -A/2007, de 31 de dezembro, alterado e republicado pela Lei 
n.º 56/2008, de 4 de setembro, atento o despacho do Conselho de Admi-
nistração da EP – Estradas de Portugal, S.A., de 4 de abril de 2012, que 
aprovou as plantas parcelares n.ºs CBSE -E.201.01Adit1 a 03Adit1 e os 
respetivos mapas de áreas relativos às parcelas necessárias à construção 
da obra da “ER 238 – Cernache do Bonjardim/Sertã (IC 8) – Lote 9 – 
Aditamento 1” e a Resolução de Expropriar aprovada pela deliberação 
n.º 242/12/2012 de 4 de abril de 2012, do Conselho de Administração 
da EP – Estradas de Portugal, S.A., na qualidade de concessionária no 
contrato de concessão, cujas bases foram aprovadas pelo Decreto -Lei 
n.º 380/2007, de 13 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 110/2009, de 18 de maio, declaro, no exercício da com-
petência que me foi delegada pelo Despacho n.º 10353/2011, de 5 de 
agosto, do Ministro da Economia e do Emprego, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 2011, ao abrigo do 
artigo 161.º do Estatuto das Estradas Nacionais, aprovado pela Lei 
n.º 2037 de 19 de agosto de 1949, e da Base 18 aprovada pelo Decreto-
-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, a utilidade pública, com caráter 
de urgência, das alterações às expropriações das parcelas de terreno 
necessárias à construção do referido lanço, abaixo identificadas, com 
os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial 
dos direitos e ónus que sobre elas incidem e os nomes dos respetivos 
titulares, mantendo -se em vigor, para quaisquer outros efeitos, o des-
pacho precedente.

Mais declaro autorizar a ASCENDI Pinhal Interior – Estradas do 
Pinhal Interior, S.A., na qualidade de subconcessionária da subconcessão 
Pinhal Interior, a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, 
assinaladas nas plantas parcelares e nos mapas de áreas anexos, com vista 
ao rápido início dos trabalhos, sendo que a urgência das expropriações 
se louva no interesse público de que a obra projetada seja executada o 
mais rapidamente possível.

Os encargos com as expropriações resultantes deste despacho se-
rão suportados pela ASCENDI Pinhal Interior – Estradas do Pinhal 
Interior, S.A., para os quais dispõe de cobertura financeira, tendo para o 
efeito sido já caucionados, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 12.º 
do Código das Expropriações.

5 de março de 2013. — O Secretário de Estado das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, Sérgio Paulo Lopes da Silva Monteiro. 

 Subconcessão Pinhal Interior

ER238 — Lanço Cernache do Bonjardim/Sertã (IC8)

Aditamento 1

Mapa de Expropriações — DUP 

Número
da

parcela
Nome e moradas dos expropriados

Identificação do prédio

Área total 
da parcela

(metros
quadrados)Concelho

Número matriz e freguesia

Descrição predial Confrontações do prédio
Rústica Urbana

1A Graça Maria Gomes Alves Valadinhas
Rua António Granjo, n.º 14 — 2.º Dt.º
1495 -009 Algés.

Sertã 2243
Cabeçudo

Cabeçudo 181/19900213 Norte: Luis da Conceição Branco e Estrada.
Sul: Álvaro Ramos Martins.
Nascente: Ribeiro do Malhapão e outros.
Poente: Fernando David e outros.
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