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Nota curricular
Cláudia João Aragão Mendes Barata nasceu em 12 de julho de 

1978. É mestranda em Gestão desde setembro de 2010, no INDEG/
ISCTE — Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial do 
ISCTE, encontrando -se a desenvolver a tese “Gestão Estratégica de 
Pessoas num Instituto Público”; concluiu a parte letiva do Mestrado 
em Gestão, ministrado pelo INDEG/ISCTE (2011); concluiu a pós-
-graduação em Controlo de Gestão e Performance/Executive Master 
in Management Control and Performance pelo INDEG/ISCTE (2010); 
é licenciada em Economia pelo ISCTE — Instituto de Ciências do 
Trabalho e da Empresa (2000). Quanto à experiência profissional, no 
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., exercia desde novembro 
de 2012 o cargo de diretora da Direção Administrativa e de Recursos 
Humanos, em regime de substituição; de abril a novembro de 2012 foi 
coordenadora do Núcleo Administrativo, responsável pela gestão das 
áreas de apoio administrativo, tesouraria, contratação pública e recursos 
humanos (em acumulação com as funções de chefe do Departamento de 
Contabilidade e Património). Desde abril de 2010 a novembro de 2012 
foi chefe do Departamento de Contabilidade e Património, responsável 
pela gestão da área financeira e de contabilidade. De setembro 2009 a 
abril 2010 foi técnica superior da Estrutura de Apoio ao Conselho Di-
retivo. De maio 2007 a setembro 2009 — técnica superior do Gabinete 
de Controlo de Gestão e Desempenho. De dezembro de 2003 a agosto 
2007 — técnica superior do Departamento de Qualificação -Concessão. 
De março de 2001 a dezembro de 2003 — técnica superior do Depar-
tamento de Entidades Externas e Qualificação -Reavaliação. Outra 
experiência profissional relevante: De novembro de 2000 a fevereiro 
de 2001 — Assistente Comercial da ES Contact Center, SA. Con-
cluiu o FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública (INA 
2011). Frequentou diversos cursos e ações de formação no Instituto 
Nacional de Administração, I. P., e noutras instituições de formação, 
nas áreas de administração pública, recursos humanos, contabilidade 
pública, auditoria e fiscalidade, gestão financeira, contratação pública 
e informática.
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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 8957/2013
Ao abrigo dos artigos 3.º e 6.º do Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de 

março, que aprova a orgânica do Instituto Português da Qualidade, I. P. 
(IPQ) e nos termos dos artigos 35.º a 41.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, com a última redação dada pela Lei n.º 30/2008, de 10 de 
julho, do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e dos 
artigos 109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a última redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, o Conselho Diretivo 
deliberou delegar:

1 — No Presidente do Conselho Diretivo, Eng.º Jorge Manuel 
Diogo Marques dos Santos, a competência para autorizar a realização 
de despesas com a aquisição de bens e serviços, até ao montante de 
199.519,16 €.

2 — Em cada um dos Vogais do Conselho Diretivo, Eng.º António 
José Ruas Mira dos Santos e Eng.º Ricardo Jorge Gomes Fernandes, a 
autorização da despesa, até ao limite de 99.759,58 €.

3 — No Diretor de Departamento de Normalização, Eng.º Carlos 
Henrique de Borges Tavares, na Diretora de Departamento de Metro-
logia, Eng.ª Maria Eduarda de Carvalho Pamplona Côrte -Real Filipe, 
no Diretor de Departamento de Assuntos Europeus e Sistema Português 
da Qualidade, Dr. José Luís Belona da Graça e na Diretora de Departa-
mento de Administração Geral, Dr.ª Ana Isabel de Bettencourt Furtado 
Roçadas Ramalho de Matos Almeida, com faculdade de subdelegação, 
as seguintes competências no âmbito dos respetivos Departamentos e 
relativamente aos seus colaboradores:

a) Aprovar deslocações em serviço dentro do território nacional;
b) Assinar a correspondência e o expediente necessário à mera ins-

trução dos processos, com vista ao bom funcionamento das respetivas 
unidades orgânicas.

4 — Na Diretora de Departamento de Administração Geral, Dr.ª Ana 
Isabel de Bettencourt Furtado Roçadas Ramalho de Matos Almeida, com 
faculdade de subdelegação, as seguintes competências:

a) Autorizar a utilização e condução de viaturas afetas ao IPQ, nos 
termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto e do 
artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 490/99, de 17 de novembro, pelos trabalha-
dores que se desloquem em serviço dentro do território nacional;

b) Autorizar despesas até ao limite de 5.000,00 €, condicionada à 
prévia verificação de cabimentação orçamental, incluindo despesas a 
suportar pelo Fundo de Maneio, e relativas a missões no país, abrangendo 
ajudas de custo, alojamento e transporte;

c) Autorizar a consulta, alteração e inserção da informação dos ele-
mentos sobre os veículos do IPQ, no portal da Entidade de Serviços Par-
tilhados da Administração Pública, I. P. (ESPAP), no âmbito do parque 
de veículos do Estado (PVE), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 170/2008, 
de 26 de agosto, conjugado com a Portaria n.º 382/2009, de 2 de março;

d) Praticar todos os atos relativos à aposentação do pessoal, salvo no 
caso de aposentação compulsiva e, em geral, todos os atos respeitantes 
ao regime de segurança social, incluindo os referentes a acidentes em 
serviço;

e) Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelo pessoal e 
autorizar o processamento das respetivas despesas até ao montante 
delegado nos termos do presente despacho;

f) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo 
justificado, deem entrada nos serviços para além do prazo regula-
mentar.

Com a publicação do presente despacho ficam ratificados, nos termos 
do n.º 1 do artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo, 
todos os atos que, no âmbito das competências delegadas, tenham sido 
praticados pelo Presidente do Conselho Diretivo, Vogais e Diretores 
de Departamento, até à data da publicação do presente despacho no 
Diário da República.

31 de maio de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Manuel Diogo Marques dos Santos.
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 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 8671/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, com efeitos 
em 28 de maio de 2013, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade interna, na carreira e categoria do Assistente Ope-
racional, Paulo Alexandre Morais dos Santos Ferreira, nos termos 
previstos no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na 
redação dada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, passando 
este trabalhador a integrar um posto de trabalho do mapa de pessoal 
do Turismo de Portugal, I. P., mantendo a mesma posição remune-
ratória do serviço de origem, o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, I. P.

19 de junho de 2013. — A Diretora -Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

207077427 

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

Secretaria-Geral
Declaração de retificação n.º 771/2013

Por ter saído com inexatidão, declara -se que no despacho n.º 8237/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 120, de 25 de junho de 
2013, onde se lê «com início em 2004 -2013» deve ler -se «com início 
em 20  de abril de 2013».

26 de junho de 2013. — O Secretário -Geral, Rui Nuno Almeida Dias 
Fernandes.
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