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 Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.

Despacho n.º 5657/2013
A sociedade Get High — Serviços Aéreos — Unipessoal, L.da, 

com sede na Rua Silva Tavares, 3, B, 1750 -287 Lisboa, é titular de 
uma Licença de Trabalho Aéreo que lhe foi concedida por Despacho 
n.º 5321/2012, de 30 de março, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 18 de abril de 2012.

Tendo a empresa requerido a conversão da referida licença e, es-
tando cumpridos todos os requisitos exigíveis para o efeito, determino, 
ao abrigo do n.º 1 do artigo 42.º do Decreto -Lei n.º 44/2013, de 2 de 
abril, e no uso das competências delegadas pelo Conselho Diretivo do 
INAC, I. P., conforme subalínea i), da alínea d) do n.º 2.2, da Deliberação 
(extrato) n.º 70/2012, publicada na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 15, de 20 de janeiro, o seguinte:

1 — À presente licença é retirada a alínea c).
2 — É republicado, em anexo, o texto integral da licença, tal como 

resulta das referidas alterações.
16 de abril de 2013. — O Vice -Presidente, Paulo Alexandre Soares.

ANEXO
1 — A sociedade Get High — Serviços Aéreos — Unipessoal, L.da, 

com sede na Rua Silva Tavares, 3, B, 1750 -287 Lisboa, é titular de 
uma Licença para o exercício da Atividade de Trabalho Aéreo, nos 
seguintes termos:

a) quanto ao tipo de exploração:
As modalidades constantes do Certificado de Operador de Trabalho 

Aéreo;

b) quanto ao equipamento:
1 aeronave de peso máximo à descolagem não superior a 3.395 kg.

2 — O exercício dos direitos conferidos por esta licença está per-
manentemente dependente da posse de um Certificado de Operador de 
Trabalho Aéreo válido.

206908801 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 5658/2013
Considerando que, com a publicação e entrada em vigor da Portaria 

n.º 23/2013, de 24 de janeiro, que aprovou os estatutos do Instituto 
Português da Qualidade, I. P. (IPQ), não se verificaram alterações no 
nível hierárquico no Departamento de Metrologia, nem no nível das 
competências e responsabilidades cometidas ao respetivo dirigente, 
existindo identidade do conteúdo funcional relativamente às competência 
do dirigente nomeado como titular de cargo de direção intermédia, o 
Conselho Diretivo deliberou, em 19 de março corrente, manter a comis-
são de serviço da Diretora do Departamento de Metrologia, Licenciada 
Maria Eduarda de Carvalho Pamplona Côrte -Real Filipe, nos termos 
da alínea c), in fine, do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

O presente despacho produz efeitos a 19 de março de 2013.
12 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Mar-

ques dos Santos.
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 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Deliberação n.º 1001/2013

Delegação de competência para proceder a publicação de atos 
em Diário da República no âmbito de procedimentos concursais 

para recrutamento e seleção de recursos humanos
Torna -se público que o Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P. 

deliberou, em 09 de janeiro de 2013, ao abrigo do disposto no n.º 6 
do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004 de 15 de janeiro, que aprovou a Lei-
-Quadro dos Institutos Públicos, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 5/2012 de 17 de janeiro, alterada pelo Decreto -Lei n.º 123/2012, de 
20 de junho, o seguinte:

Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do n.º 2 do artigo 21.º da Lei 

n.º 64/2011, de 22 de dezembro, os procedimentos concursais, uma 
vez decididos pelo dirigente máximo da entidade empregadora pública, 
são objeto de publicitação nos termos legalmente previsto, designada-
mente, e entre outros, através de publicação na 2.ª série do Diário da 
República;

Considerando ainda que, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 84 -A/2009, de 22 de janeiro, e do n.º 11 da citada Lei n.º 64/2011, 
também a homologação da lista unitária de ordenação final e o despacho 
de designação carecem de idêntica publicação;

Considerando igualmente que, nos termos do previsto no artigo 1.º 
n.º 6 dos Estatutos do Turismo de Portugal, aprovados pela Portaria 
n.º 321/2012, de 15 de outubro, podem ser criadas, por deliberação do 
Conselho Diretivo, a publicar no Diário da República, equipas multi-
disciplinares, nos termos determinados nessa disposição;

Considerando por último que, nos termos do artigo 3.º do Regula-
mento de Publicação de Atos no Diário da República, os atos sujeitos a 
publicação devem ser transmitidos, por via eletrónica, através de editor 
disponibilizado pela Imprensa Nacional -Casa da Moeda, S. A., de acordo 
com as regras constantes do mesmo Regulamento,

O Conselho Diretivo delibera:
Atribuir à Diretora Coordenadora da Direção de Recursos Humanos, 

Dra. Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus Vieira, a compe-
tência para, no âmbito de todos os procedimentos concursais para recru-
tamento e seleção de recursos humanos do Turismo de Portugal, I. P., 
previamente aprovados por deliberação do Conselho Diretivo, bem 
como na sequência da criação, por deliberação do Conselho Diretivo, 
de equipas multidisciplinares, proceder a todos as necessárias e le-
galmente prevista publicitações em Diário da República, através da 
assinatura e submissão dos respetivos atos de publicitação, designada-
mente os relativos a abertura de procedimentos, homologação de listas 
de ordenação final, despachos de designação e notas curriculares dos 
designados, em conformidade com os termos previamente aprovados 
pelo Conselho Diretivo.

Mais delibera o Conselho Diretivo que os atos praticados no exercício 
dos poderes ora delegados devem ser dados a conhecer mensalmente 
ao Conselho Diretivo.

23 de fevereiro de 2013. — A Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Maria Teresa Rodrigues Monteiro, por delegação de competências.

206910072 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Despacho n.º 5659/2013
Considerando o disposto na alínea c) do artigo 2.º do Decreto Re-

gulamentar n.º 39/2012, de 11 de abril, e na Portaria n.º 305/2012, 
de 4 de outubro, que prevê como atribuição das direções regionais de 
agricultura e pescas executar as ações necessárias à receção, análise, 
aprovação, acompanhamento e validação dos projetos de investimento 
apoiados por fundos públicos, bem como promover a tramitação 
relativa à receção, análise e validação conducente ao pagamento dos 
respetivos apoios;

Considerando o Decreto -Lei n.º 2/2008, de 4 de janeiro, alterado e 
republicado pelo Decreto -Lei n.º 66/2009, de 20 de março, que instituiu 
o Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), bem 
como o Programa para a Rede Rural Nacional (PRRN);

Considerando o Decreto  -Lei n.º 80/2008, de 16 de maio, que instituiu 
o Programa Operacional das Pescas (PROMAR):

Delego, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, com a nova redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
nos dirigentes infra referidos, os poderes necessários para validação das 
despesas relativas aos pedidos de pagamento no âmbito do PRODER, 
PRRN e do PROMAR:

Chefe de divisão de Investimento Geral, engenheira Maria Adelaide 
Dias Freire Gomes Inácio.

Pelo presente despacho ratifica -se todos os atos praticados, desde 
1 de abril de 2013, no âmbito dos poderes delegados.

18 de abril de 2013. — O Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Norte, Manuel José Serra de Sousa Cardoso.
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